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1. УВОД 

 

 Овај документ јесте извештај Министарства омладине и спорта (у даљем тексту: 

Министарство) о спровођењу Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 

2014 – 2018. године  (у даљем тексту: Стратегија) и односи се на 2017. годину. 

Стратегију је донела Влада, на предлог Министарства, за период од пет година и 

Стратегијом се утврђује: 

1) стање у области спорта које постоји у тренутку доношења Стратегије; 

2) основни принципи на којима се темељи развој спорта у Републици Србији; 

3) краткорочни, периодични и дугорочни спортско-развојни циљеви у периоду за 

који се доноси и носиоци реализације тих циљева; 

4) садржина, обим и процењена вредност активности на реализовању 

постављених спортско-развојних циљева; 

5) обавезе и задаци носилаца јавне власти свих нивоа и носилаца спортских 

програма на реализацији постављених спортско-развојних циљева; 

6) програм изградње спортских објеката од значаја за Републику Србију.   

 Средства за реализацију Стратегије обезбеђују се у буџету Републике Србије, као 

и у буџету аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе. 

 

Структура Извештаја о спровођењу Стратегије 

 

 Структура Извештаја одражава приказ кључних активности које су Министарство 

и сви релевантни актери спровели током 2017. Године са циљем спровођења Стратегије 

и то: 

1) Покрајинског секретaријата за спорт и омладину 

2) Завода за спорт и медицину спорта 

3) Антидопинг агенције Републике Србије 

4) Спортског савеза Србије, Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског 

комитета Србије и других одговорних националних гранских спортских савеза Србије 

5) Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства одбране  

Министарства унутрашњих послова, Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфрастурктуре и Министарства трговине, туризам и телекомуникација  

6) Акредитованих високошколских установа 

 Ради координисане имплементације Стратегије Министарство је деловало у два 

правца: 

 –   даље креирање институционалних механизама (фокалних тачака) и њихово 

формално препознавање на централном и локалном нивоу; 

 –  наставак изградње капацитета за планирање, праћење и извештавање о 

спровођењу Стратегије. 

Министарство је определило да је и даље од приоритетне важности у 2017. 

години био наставак изградње капацитета свих релевантних актера, како би се 

обезбедио системски и одржив приступ у спровођењу, праћењу и извештавању о 

постигнутом учинку у спровођењу Стратегије и достизању циљева. 
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Наставак изградње капацитета кључних актера за спровођење Стратегије: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народна скупштина Републике Србије усвојила је нови Закон о спорту 

(„Службени гласник РС”, брoj 10/16). Чланом 182. став 1. овог закона прописано је да 

ће се подзаконски акти предвиђени законом донети у року од две године од дана 

ступања на снагу овог закона. Ставом 2. истог члана, прописано је да ће се, изузетно од 

става 1. овог члана, подзаконски акти из члана 65. став 7. и члана 120. став 2, као и акта 

из члана 136. став 2, и члана 138. став 2. донети у року од 90 дана од дана ступања на 

снагу овог закона.  

Имајући у виду напред наведено, министар омладине и спорта је донео следећа 

подзаконска акта: 

– Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у 

области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16);  

Провера именованих лица одговорних за имплементацију Стратегије након 

конституисања скупштина јединица локалних самоуправа 

 

Достављање модела Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 

остварује општи интерес у области спорта у јединици локалне самоуправе и модела 

Правилника о категоризацији спортских организација које делују на територији 

јединице локалне самоуправе 

Приручник „Спорт за финансирање програма у области спорта у јединицама локалне 

самоуправе” 

Систем едукације – 

за  доносиоце одлука у 

јединицама локалних 

самоуправа и упознвање 

са свим процедурама и 

прописима који се тичу 

доношења одлука о 

финансирању програма из 

области спорта 

Систем континуиране комуникације и консултације: 

 

 

 

 

 

 

 

Е-мрежа: креиран систем перманентне размене 

информација свих кључних актера 

Дописи Министарства, електронска пошта и 

телефонска комуникација, састанци, посете ЈЛС, 

саветовање и подршка у изради Правилника у 

складу са Законом о спорту 

Настављено креирање референтног оквира за праћење учинка у области развоја спорта 
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– Правилник о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским 

дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта („Службени гласник РС”, број  

51/16, 95/16,59/17 и 84/17); 

– Правилник о садржини и начину вођења Регистра удружења, друштава и савеза у области 

спорта („Службени гласник РС”, број 32/16); 

– Правилник о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију („Службени 

гласник РС”,  број 95/16); 

– Правилник о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и 

области спорта у Републици Србији („Службени гласник РС”, брoj 95/16); 

– Правилник о националној категоризацији спортова („Службени гласник РС”, брoj 

12/17); 

– Правилник о националним евиденцијама у области спорта („Службени гласник РС”, 

брoj 24/17); 

– Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и спортских 

делатности („Службени гласник РС”, брoj 42/17); 

– Правилник о подношењу извештај о одобреним и реализованим програмима и 

пројектима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта 

(„Службени гласник РС”, брoj 73/17); 

– Правилник о књизи чланова спортског удружења, друштава и савеза у области  спорта 

(„Службени гласник РС”, брoj 8/18); 

– Правилник о стручном спортском испиту („Службени гласник РС”, брoj 7/18); 

– Правилник о садржини и начину вођења Јединствене евиденције удружења, 

организације и предузетника у области спорта („Службени гласник РС”, брoj 108/17); 

– Уредба о националним спортским признањима и новчаним наградама („Службени 

гласник РС”, брoj 22/16 и 83/17). 

Уважавајући приоритете Стратегије, у Извештај су укључена и поглавља која се 

односе на приоритетни циљ Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски 

спорт: Анализа учествовања ученика и ученица основних и средњих школа на 

школским спортским такмичењима у Републици Србији; Реализација приоритетног 

циља: развијена спортска инфраструктура. За општи циљ 8.1.: подизање капацитета 

спорта на свим нивоима власти Министарство је урадило aнализу „Подизање 

капацитета спорта на свим нивоима власти у Програмима развоја спорта јединица 

локаних самоуправа”. Кратак приказ дат је у поглављу 5. овог Извештаја. 

Поред темељних истраживања појединих приоритета, у последњем поглављу 

овог извештаја приказане су вредности за све одабране показатеље из Акционог плана 

за спровођење Стратегије и њихово поређење са вредностима из 2015. и 2016. године. 

2.  ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ: РАЗВОЈ СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, 

УКЉУЧУЈУЋИ И ШКОЛСКИ СПОРТ 

 

У оквиру приоритетног циља 7.1. Развој спорта деце и омладине, укључујући и 

школски спорт, у складу са Акционим планом, стручни тим Савеза за школски спорт 

Србије у сарадњи са Министарством, реализовао је „Анализу стања опремљености 

спортским справама и реквизитима основних и средњих школа у Републици Србији”  и 

анализу под називом „Анализа учествовања ученика и ученица основних и средњих 

школа на школским спортским такмичењима у Републици Србији”. 

Савез за школски спорт Србије је у Закону о спорту у члану 143. и Правилнику о 
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националним гранском спортским савезима преко којих се остварује општи интерес у 

области спорта у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 95/16) препознат као 

савез преко којег се остварује општи интерес у области школског спорта. 

 

2.1. Анализа стања опремљености спортским справа и реквизитима основних и средњих 

школа у Републици Србији 
 

У оквиру посебног циља 7.1.1.1. Побољшани материјално-технички услови за 

реализацију активности школског и универзитетског спорта урађена је „Анализа стања 

опремљености спортским справама и реквизитима основних и средњих школа у 

Републици Србији”. 

Задатак анализе је обезбеђење адекватних информација које треба да допринесу 

квалитетним иницијативама, везано за унапређење области спорта деце и омладине. 

Истраживање стања у образовно-васпитним установама у Србији у вези са школским 

спортом спровело је Министарство омладине и спорта заједно са Савезом за школски 

спорт Србије. 

Истраживањем су обухваћене основне и средње школе на територији Србије. 

Обрађено је 776 упитника од којих jе 569 упитник основних школа, 193 упитника 

средњих школа, од којих је 15 школа са домом ученика, 5 упитника музичких школа, 9 

упитника специјалних школа. Упитник, који је упућен свим школама, је образован на 

основу Стандарда и Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и 

наставних средстава у основним и средњим школама Завода за унапређење образовања 

и васпитања.Испивтивање је извршено у 26 округа Србије. 
 

 

Графикон број 1: Број основних и средњих школа по окрузима у Републици Србији 
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Графикон број 2: Број школа по окрузима које су одговориле на упитник 

 

 

 
Графикон број 3: Проценат школа у односу на величину сале 

 

У првом сегменту упитника истражена је опремљеност школа у оквиру 

затворених простора где су исти ти били класификовани на мале, средње, велике сале, 

базене, теретане, кабинет за корективно вежбање, кабинет за кондицију и неких других 

простора уколико их школе поседују. 
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Графикон број 4: Проценат школа са другим затвореним просторима у оквиру школе 

 

Други сегмент упитника тицао се опремљености школа по питању отворених 

простора, у које спадају терени за: рукомет, кошарку, одбојку, јама са песком за 

скокове, атлетска стаза, трим стаза, бацалиште. 

 

 
Графикон број 5: Опремљености школа по питању отворених простора 
 

 
Графикон број 6: Процена стање конструкција за одбојку и кошарку, као и стање голова за рукомет у 

затвореним и на отвореним теренима у школама 
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На основу „Анализе стања опремљености спортским справа и реквизитима 

основних и средњих школа у Републици Србији” коју је реализовао Савез за школски 

спорт и на основу иницијативе Министарства омладине и спорта, Савез за школски 

спорт Србије је учествовао на  Јавном позиву за достављање предлога посебних 

програма у области спорта у Републици Србији са дефинисаним програмским задатком 

„Опремање основних и средњих школа опремом и реквизитима у оквиру затворених 

простора, и то великих и малих сала”. 

На основу области 3 општег интереса, Закона о спорту, који се односи на  

изградњу, опремање и одржавање спортских објеката који су од значаја за развој спорта 

на целом подручју Републике Србије, водећи рачуна о регионалној покривености и 

степену развоја спортске инфраструктуре у јединицама локалне самоуправедефинисан 

је основно циљ програма да се, кроз системско улагање Министаства омладине и спорта 

и Савеза за школски спорт Србије, унапреди систем националног школског спорта.  

Из основног циља проистичу и посебни циљеви:  

− побољшани материјално-технички услови за реализацију наставе физичког васпитања 

као и ваннаставних активности и школског спорта; 

− подизање квалитета реализације наставе физичког васпитања као и ваннаставних 

активности и школског спорта; 

− повећан број ученика-учесника у школским спортским активностима и на школском 

спортским такмичењима за 15 до 20%; 

− повећан број програма и иницијатива које на посредан начин подстичу повећање броја 

школских спортских секција као једног од важнијих носилаца унапређења школског 

спорта и повећања обухвата деце укључених у школски спорт; 

− повећање мотивисаности наставника за квалитетнију реализацију наставе физичког 

васпитања као и ваннаставних активности и школског спорта;  

− унапређивање система спорта у школским установама стварањем услова да се 

задовољи потреба деце за игром и такмичењем садржајима који стварају основу за било 

коју спортку грану. 

Министарство омладине и спорта је за овај пројекат по основу јавног позива 

издвојило 60.000.000,00 динара. Прибављена је и сагласност Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја. Пројекат је приређен по систему програмског 

финансирања и подразумевао је: 

1. израду студије изводљивости; 

2. пројектовање активности;  

3. апликација; 

4. реализација (јавне набавке, транспорт, расподела...); 

5. евалуација. 

Прва, друга, трећа и четврта фаза су реализоване док ће пета, шеста и седма фаза 

бити реализована до марта месеца 2018. године. 

− I фаза: јавне набавке распиасне су 4. октобра 2017. године за спортску опрему и 

реквизите, тј. пакет са спортском опремом и реквизитима. Пакет садржи: два безбедна 

гола са мрежом, две кошаркашке табле, два обруча за кошаркашке табле, две мрежице 

за кошаркашке табле, једна одбојкашка мрежа, укупно 40 лопти (по 10 за фудбал, 

кошарку, одбојку и рукомет). Расписана је набавка за 95 пакета којим би се опремиле 

95 школа широм Републике Србије (190 безбеднних голова, 190 мрежа за безбедне 

голове, 190 кошаркашких табли, 190 обруча за кошаркашке табле, 190 мрежице за 

кошаркашке табле, 95 одбојкашка мрежа, укупно 3.800 лопти (по 950 лопти за фудбал, 

кошарку, одбојку и рукомет); 
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− II фаза: одабир понуђача; 

− III фаза: купљена опрема је складиштена у магацину;  

− IV фаза: завршена је анализа стања опремљености спортским справама и 

реквизитима у основним и средњим школама. На основу добијених информација из 

анализе вршиће се одабир школа којима ће бити подељен пакет спортске опреме. 

Следе фазе које ће бити реализоване у периоду од јануара до марта месеца ове 

године. 

–  V фаза: у јануару је извршен одабир школа у којима ће се реализовати програм на 

основу унапред утврђених критеријума, а у зависности од степена развијености 

јединице локалне самоуправе на основу Уредбе о утврђивању јединствене листе 

развијености региона и јединица локалне самоуправе. Расподела пакета спортске 

опреме и реквизита врши се на следећи начин: до 20% школа зајединице локалне 

самоуправе из прве групе; до 20% школа зајединице локалне самоуправе из друге 

групе; до 30% школа зајединице локалне самоуправе из треће групе; до 30% школа 

зајединице локалне самоуправе из четврте групе;  

− VI фаза: расподела спортске опреме по админисратвим окрузима (29 округа). Савез 

ће организовати транспорт и дистрибуцију опреме и реквизита по изабраним школама 

са којима ће бити потписан Уговор о правима и обавезама. У сарадњи са 

територијалним Савезима за школски спорт Србије успоставиће се контакт и сарадња 

са школама из региона. За ту прилику организоваће се јавни наступ ученика школе 

која се опрема као и медијско представљање; 

− VII фаза: фаза монтаже голова и кошаркашких табли. Ова фаза пројекта подразумева 

монтажу голова и кошаркашких табли (одбојкашке мреже) од стране стручних лица 

које обезбеђују школе у којима ће се реализовати програм. За ову фазу реализације 

задужене су саме школе. Комплетан процес дистрибуције и монтаже биће под 

контролом регионалних координатора школског спорта са којима је већ потписан 

Уговор о ангажовању спортских стручњака. Координатори ће бити у обавези да 

доставе извештај о реализацији пројекта у административном округу за који су 

задужени, а на основу извештаја координатора урадиће се комплетна анализа и 

извештај о реализацији пројекта. 

Циљне групе и корисници програма су ученици Републике Србије који похађају 

школе из јединица локалне самоуправе  које су различитих степена развијености као и 

оних које нису опремљене наведеним справама и реквизитима. 

Програмски задатак се односи на опремање од 95 основних и средњих школа 

пакетом спортске опреме и реквизита. Самим тим директни корисници су ученици 

школа које ће бити опремљене, као и њихови наставници физичког васпитања којима ће 

по реализованом програму бити омогућен квалитетнији рад у настави физичког 

васпитања и ваннаставним акгтивностима. Претпоставља се да ће број 

учника/корисника бити у распону од 76.000 до 114.000 ученика.  

Критеријуми расподеле су: 

1. резултати „Анализе стања опремљености спортским справа и реквизитима основних 

и средњих школа у Републици Србији”; 

2. степен развијености јединице локалне самоуправе (20% школа заједнице локалне 

самоуправе из прве групе; 20% школа заједнице локалне самоуправе из прве групе; 20% 

школа заједнице локалне самоуправе из друге групе; до 30% школа заједнице локалне 

самоуправе из треће групе; до 40% школа заједнице локалне самоуправе из четврте 

групе); 

3. извештај националних координатора школског спорта. 
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Опремање школа спортском опремом и реквизитима има далекосежне ефекте на 

развој спорта у Републици Србији: 

− боља опремљеност школа; 

− боља и квалитетнија реализација наставе физичког васпитања;  

− већа могућност да се ученици активно укључе у ваннаставне физичке активности и у 

школски спорт. 

 

2.2. Реализовани пројекти Савеза за школски спорт у 2017. години 

 

У оквиру посебног циља 7.1.1.1. Повећан број спортских секција и других 

ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру школског и 

универзитетског спорта Савез за школски спорт Србије реализује ваннаставне спортске 

активности за чију надлежност су одговорни два министарства: Министатсво омладине 

и спорта и Министарство просвете, науке и технолошког развоја.  

У циљу повећања броја спортских секција и других ваннаставних спортских и 

рекреативних активности реализују се програми и иницијативе које на посредан начин 

подстичу повећање броја школских спортских секција као једног од важнијих носилаца 

унапређења школског спорта и повећања обухвата деце укључених у школски спорт. У 

ту сврху Савез је реализовао пет пројекта: 

1. „Спорт у школе”; 

2. „Ђак репортер”; 

3. „Твој лајк за наш плес”; 

4. Евиденција и сертификација ваншколских програма спортских активности деце 

предшколског и школског ураста; 

5. Пројекат „ЗдравоРастимо”. 

У 2017. години за програм „Спорт у школе” ангажовано 110 професора у 26 

округа које финансира Савез из буџета одобреног од стране Министарства омладине и 

спорта. Програм се реализовао у 98 градова широм Србије, у 108 школа, а 6.246 деце 

бесплатно учествује у програму. Свих 108 школа опремљене су спортским реквизитима. 

Професори су ангажовани по уговору о вршењу послова спортских стручњака у 

спортским организацијама, а евидентирани су  у Националној служби за запошљавање 

или немају пун фонд часова. Професорима се плаћа износ од 10.000,00 РСД, на 

месечном нивоу. 

Интересовање за програм „Спорт у школе“ је нешто веће код девојчица. 53,07% 

девојчица и 46,93% дечака је укључено у програм.  

Такође, интересовање за програм је подједнако код ученика I, II, III и IV разреда. 

Наиме, ученици I разерда чине 25,93% укупног броја полазника програма, ученици II 

разерда 24,44%, III разреда 24,96% и ученици IV разерда 25,27% укупног броја 

полазника програма „Спорт у школе”. 

 

р/б Град/општина Број ангажованих 

наставика 

Број ученика(ца) 

1. Кикинда 1 62 

2. Сента 1 60 

3. Панчево 2 130 

4. Зрењаин 2 132 

5. Рума 1 57 
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6. Стара Пазова  1 71 

7. Сремска Митровица 2 125 

8. Инђија 1 50 

9 Београд 9 555 

10 Бор 1 59 

11 Кладово 1 59 

12 Власотинце 1 50 

13 Медвеђа 1 60 

14 Лебане 1 55 

15 Лесковац 2 107 

15 Чачак 2 184 

17 Лучани 1 54 

18 Горњи Милановац 1 57 

19 Ивањица 1 50 

20 Прешево 1 58 

21 Бујановац 2 120 

22 Владичин Хан 1 48 

23 Врање 1 57 

24 Прокупље 1 54 

25 Крушумлија 2 118 

26 Нови Пазар 3 167 

27 Тутин 2 112 

28 Краљево 1 60 

29 Параћин 2 98 

30 Пирот 2 132 

31 Бачка Паланка 1 60 

32 Прибој 1 53 

33 Нова Варош 1 59 

34 Ариље 1 60 

35 Пријепоље 2 120 

36 Сјеница 1 53 

37 Александровац 1 55 

38 Крушевац 2 119 

39 Трстеник 1 59 

40 Варварин 2 104 

41 Ћићевац 1 48 

42 Брус 1 90 

43 Осечина 1 56 

44 Ваљево 1 55 

45 Љиг 1 50 

46 Зајечар 1 53 

47 Књажевац 1 60 

48 Аранђеловац 1 57 

49 Крагујевац 2 120 

50 Лапово 1 60 

51 Апатин  1 60 
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52 Суботица 1 50 

53 Оџаци 1 108 

54 Кула 1 48 

55 Сомбор 4 125 

56 Бечеј 1 61 

57 Нови Сад 3 132 

58 Сремски Карловци  1 60 

59 Жабаљ 1 59 

60 Врбас 1 50 

61 Лозница 1 60 

62 Шабац 2 147 

63 Богатић 1 50 

64 Смедерево 2 121 

65 Смедеревска Паланка 1 60 

66 Велика Плана 1 60 

67 Пожаревац 1 60 

68 Голубац 1 60 

69 Ниш 3 135 

70 Алексинац 1 60 

71 Мерошина 1 60 

72 Димитровград 1 60 

73 Звечан 1 60 

74 Лепсавић 1 62 

 Укупно: 107 6.200 
Табела 1: Број ангажованих наставника и ученика по градовима/општинама 

 

У сарадњи са Заводом за спорт и медицину спорта Републике Србије, спроводи се 

тестирање полазника, на почетку и на крају школске године. Редовну контролу 

квалитета рада професора обављали су надлежни из Савеза за школски спорт Србије, 

као и координатори региона где се програм одвија.  

Поједине локалне самоуправе, препознале су значај овог пројекта и  укључиле се у  

програм преузимањем лиценцног права.  

 

р/б Град/општина Број наставика Број ученика /ца) 

1. Смедерево 19 1.140 

2. Панчево 6 360 

3. Шабац 21 1.260 

4. Пирот 2 120 

5. Јагодина 1 60 

6. Нови Сад 36 2.160 

7. Алексинац 3 180 

8. Мионица 2 120 

10. Владимирци 2 120 

11. Нови Пазар 8 480 

12. Кикинда 8 480 

13. Ћуприја 1 60 

14. Велико Градиште 1 60 
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15. Врање 6 360 

Укупно: 116 6.960 
Табела 2: Број ангажованих наставника и ученика по градовима/општинама који су приступили програму 

 

Од стране локалних самоуправа ангажовано је још 116 професора физичког 

васпитања и отворено још 232 групе. Број деце који учествују у програму је око 6.960. 

Пројекат „Ђак репортер” наставио је реализацију и у школској 2016/2017. години. 

Ученици основних школа, чланови новинарских, медијских или филмских секција, 

извештавају са школских спортских такмичења. Овим пројектом у систем школског 

спорта укључују се школске новинарске секције, покреће се пројекат дечјег спортског 

новинарства и остварује корелација наставних предмета: физичко васпитање и српски 

језик, а ученици се налазе у улози спортских новинара. 

Основни циљ је афирмација школских новинарских, медијских или филмских 

секција, омасовљење школског спорта укључивањем ученика и ученица, који имају 

афинитет ка новинарству, у систем школског спорта.  

Дана 30. јануара 2017. године послато је позивно писмо свим основним школама 

у Републици Србији са комплетним упутством како се укључити у пројекат по 

корацима. 

У пројекат се укључило 93 наставника српског језика, физичког васитања и 

историје (вођа новинарских секција) из 80 основних и средњих школа и 573 ученика. У 

школској 2016/2017. години пројекту се приључило 23 нових школа од чега 2 средње. 

Савез за школски спорт Србије пројектовао и реализовао једини дечији часопис из 

области школског спорта „Пламенко”, покровитељством Министарства омладине и 

спорта. Излази једном месечно, током четири месеци као додатак/подлистак у оквиру 

дневног листа „Курир“ (април, мај) и „Спортски журнал“ (новембар, децембар). 

До јула месеца на адресу Савеза за школски спорт Србије пристигло је 100 текстова 

и 25 филмова о школском спорту. 

Сви пристигли текстови објављени су на сајту и на facebook страници савеза. 

Школе које су послале највише и најбоље текстове и видео прилоге, награђене су 

материјалним наградама које ће олакшати рад новинарских секција (микрофон за 

телефон са коцком, акредитације за сваког члана секције...). 

 Настављен је пројекат „Твој лајк за наш плес” који  пружа могућност ученицима да 

кроз покрет, плес и музику покажу свој таленат, креативност, оригиналност, афирмишу 

своју школу широј јавности без резултатског притиска који са собом носи класичан 

облик такмичења. Циљ је подстицај да се баве физичким активностима, иако немају 

афинитет према спортовима који су у систему школских спортских такмичења. Развија 

се свест код деце да се плесом, као делом општег образовања, може навијати за своју 

школу и неговати тимски дух. Пројекат подразумева да ученици сами у сарадњи са 

наставником школе осмисле плесну тачку - кореографију, дају јој име и забележе на 

ЦД-у у виду видео клипа. У снимању коореографија ученици се могу повезати са 

филмским секцијама.. 

Учешће у трећој сезони пројекта узеле су:  

− 32 школе, (6 средњих школа и 26 основних школа);  

− 40 наставника; 

− 325 ученика (29 средњошколаца и 296 основаца).  

У оквиру поверених послова, Савез за школски спорт Србије је носилац обавезе 

да идентификује, евидентира и сертификује програме који се реализују у наведеним 

узрастима. Правно-формална регулатива омогућава подстицање организација да своје 
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програме приређују у складу са неопходном методологијом и тако верификоване 

програме понуде јавности као квалитетан избор. 

Програме сертификују спортске организације, васпитно-образовне установе и 

заинтересована физичка лица (професори физичког васпитања и васпитачи/учитељи). 

У ту сврху израђена су неопходна документа (правилници), формирана је 

Комисија и створени су услови за реализацију наведеног процеса.  

Пројекат „ЗдравоРастимо” има за циљ едуковати ученике седмих разреда 

основне школе о важности правилне исхране и бављења спортом и физичком 

активношћу. На тај начин поруке здравих стилова живота допиру до ученика у фази у 

којој формирају своје ставове и понашања те им се на тај начин помаже да усвоје здраве 

навике које су ће их касније пратити кроз живот. 

Циљеви пројекта су едукација ученика о здравим навикама исхране, подстицање 

ученика на повећавање физичке активности. 

Циљну групу представљају ученици 13 и 14 година, седмих разреда основних 

школа, родитељи, околина, школе (које дају логистичку подршку у реализацији 

пројекта). 

Пројекат „ЗдравоРастимо” састоји се од три фазе: едукације, активације и 

евалуације. Едукативни део се темељи на посебно креираној брошури обликованој у 

четири модула (основне поставке правилне исхране, планирање исхране, моје тело и 

храна, како побољшати навике у исхрани). Активација ученика се постиже активим 

учествовањем у едукативној игри и/или учешћем на такмичењу у једној од категорија 

(најбоља школа у изради кратког филма, најбоља школа у знању и најбоља школа у 

спорту). 

Евалуација се реализује пре и после едукације. На првом предавању, пре почетка 

предавања попуњава се Анкета 1. На последњем предавању, по завршетку предавања 

попуњава се Анкета 2. Резултати анкета јавно се обављују. Сви промотивни материјали 

потребни за реализацију пројекта (презентације, брошуре, едукативне игре, анкете и 

мајице) осигурани су за све учеснике пројекта. 

У току 2016/2017. године у сарадњи са компанијом „Nestlé Adriatik” реализован 

је пројекат „ЗдравоРастимо” у 18 изабраних градова Србије, обухваћено је 235 одељења 

седмих разреда, укупно 5.465 ученик/ца из 61 школe. 

 

 

2.3. Анализа учествовања ученика и ученица основних и средњих школа на 

школским спортским такмичењима у Републици Србији 

 

  У оквиру посебног циља 7.1.1.3. Повећано учешће ученика и студената на 

школским и универзитетским спортским приредбама (спортским манифестацијама и 

спортским такмичењима) под покровитељством Министарства, стручни тим Савеза за 

школски спорт Србије у сарадњи са Сектором за спорт реализовао је стратешко 

истраживање под називом: „Анализа учествовања ученика и ученица основних и 

средњих школа на школским спортским такмичењима у Републици Србији”. 

Истраживање је реализовано са циљем утврђивања броја ученика и ученица који 

узимају учешће на школским спортским такмичењима како на општинском тако и на 

окружном нивоу. Такође, резултати истраживања биће коришћени као егзактни подаци 

у пројектовању и реализацији програма за унапређење школског и дечијег спорта у 

Републици Србији.  

Задатак истраживања је да се утврди: 
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–  који је број ученика и ученица узео учешће на школским спортским такмичењима;  

–  који је процентуални однос учешћа девојчица и дечака на школским спортским 

такмичењима; 

–  скалирање популарности спортских грана код школске популације, тј. у којој 

спортској грани је најбројније учешће ученика и ученица;  

–  који округ има процентуално највеће учешће школске популације на школским 

спортским такмичењима; 

–  популарност спортских грана по административним окрузима. 

   Школска спортска такмичења представљају организоване спортске активности из 

области физичког образовања и васпитања која су одобрена од стране Министарства 

омладине и спорта и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Школска 

спортска такмичења се реализују кроз следеће програме:  

– такмичења школа и ученика у, програмом дефинисаним, спортским гранама на шест 

нивоа такмичења (општински, окружни, међуокружни, републички и светска школска 

првенства); 

– Олимпијске спортске игре ученике Републике Србије; 

– мале олимпијске игре; 

– спорт плус програм. 

Истраживање је реализовано у оквиру редовног извештавања координатора 

школског спорта у Републици Србији као и наменског истраживачког задатка. 

Координатор школског спорта, поред организације и реализације система школског 

спорта, има обевазу да периодично и месечно извештава Сектор за аналитику програма 

и пројекта Савеза за школски спорт Србије о реализаованим такмичењима у свом 

округу, о броју екипа и појединаца који су узели учешће у свим, програмом 

дефинисаним, спортским гранама. На овај начин добија се квалитетније праћење 

система школских спортских такмичења и увид у број ученика и ученица основних и 

средњих школа који су узели учешће у 2015/2016. години. 

За потребе овог истраживања коришћен је табеларни упитник извештавања 

прилагођен сваком округу и свакој спортској грани. Упитник је сачињен од стране 

стручих лица канцеларије Савеза за школски спорт Србије са образовањем у области 

физичког васпитања и спорта. Конципиран је тако да покрива разне домене чијом 

обрадом треба остварити постављени циљ истраживања. 

Информације које се добијају из обрасца за извештавање односе се на такмичења 

у једној од 10 спортских грана, о броју екипа (појединаца) које су учешће узели на 

општинском, окружном и међуокружном такмичењу, о броју одиграних утакмица и 

систему такмичења као и о појединачним и екипним победницима у свакој категорији. 

Посебну сложеност истраживања представља чињеница да су истраживањем 

обухваћена 26 административна Републике Србије, што представља репрезентативни 

узорак.  

Методе, поступци и технике које су примењене у овом истраживању су 

уобичајене за десткриптивну статистику. 

Општински ниво школских спортских такмичења представља најрелевантнији 

податак јер исти је коначан број деце која су узела учешће у школском спорту 

Републике Србије.  
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1. Број ученика и ученица који је узео учешће на школским спортским такмичењима 

 

У школским спортским такмичењима учешће узимају: 

– 123.334 ученика и ученица основних и средњих школа, 

– 72.153 ученика и ученица основних школа, (39.836 ученика основних школа, 32.317 

ученица основних школа),  

– 26.747 ученика и ученица средњих школа, (17.044 ученика средњих школа, 9.703 

ученица средњих школа), 

– 9.543 екипе у категорији ученика и ученица основних и средњих школа од чега:  

• 6.397 екипа у категорији основних школа (3.519 у категорији ученика и 2.878 у 

категорији ученица), 

• екипа у категорији средњих школа (1.928 у категорији ученика и 1.218 у 

категорији ученица), 

 

2. Процентуални однос учешћа девојчица и дечака на школским спортским 

такмичењима 

 

У систем школских спортских такмичења, иако је пропозицијама предвиђен 

готово исти проценат учешћа девојчица и дечака (у малом фудбалу не постоји 

категорија омладинке), дечаци су нешто заинтересованији за ову област и чине 57.51% 

укупног броја укључене деце у систем (56.880) док девојчице су у 42.49% заступљене 

(42.020). 

 
 

Графикон 7: Процентуално ушеће девојчице и дечака на школским спортским 

такмичењима 
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3. Скалирање популарности спортских грана код школске популације  

 

Табела 3. приказује скалирање популарности спортских грана код школске 

популације одн. у којој спортској грани је најбројније учешће ученика и ученица. 

 

СПОРТ 
ПИОНИРИ ПИОНИРКЕ ОМЛАДИНЦИ ОМЛАДИНКЕ УКУПНО 

Е П Е П Е П Е П Е П 

Пливање  2.107  1.312  613  366  4.398 

Гимнастика 52 311 98 656 19 121 22 144 191 1.232 

Стони тенис 410 1.370 256 839 244 832 145 471 1.055 3.512 

Стрељаштво 150 533 119 412 104 357 87 293 460 1.595 

Атлетика 370 4.532 313 3.774 162 1.606 145 1.300 990 11.212 

Рукомет 430 5.083 332 3.924 249 3.049 150 1.805 1.161 13.861 

Кошарка 568 5.900 398 4.057 299 3.116 178 1.839 1.443 14.912 

Одбојка 487 5.082 595 6.275 281 2.926 292 3.025 1.655 17.308 

Мали 

фудбал 840 8.525 532 5.418 367 3.769   1.739 17.712 

Мале ОИ 426 4.810 423 4.645     849 9.455 

Џудо  736  246  310  120  1.412 

СПОРТ  +         1.899 24.434 

Карате  847  759  345  340  2.291 

УКУПНО: 3.519 39.836 2.878 32.317 1.928 17.044 1.223 9.703 9.543 123.334 

Табела 3. Укупан број ученика/учесника општинских  такмичења у појединачној и екипној конкуренцији 
 

Из табеле 3. и графикона 8. се може увидети да је на општинском нивоу 

најпопуларнији спорт међу школском популацијом мали фудбал (иако, за разлику од 

осталих спортких игара, има само три категорије) који окупља 1.739 екипа односно 

17.712 ученика и ученица. Одмах иза малог фудбала је одбојка (1.655 екипа и 17.308 

појединаца), кошарка (1.443 екипа и 14.912 појединца) и рукомет (1.161 екипа и 13.861 

појединаца). 

 
Графикон 8. Број учесника у школским спортским такмичењима по спортским гранама 
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*Спорт плус је мултиспортски пројекат који обједињује изведене спортске 

активности које су иницијатива координатора, наставника физичког васпитања и школа 

на територији Републике Србије.  Он представља додатнa такмичења које организују 

чланице Савеза за школски спорт Србије.  

 

У ту групу спадају следеће манифестације:  
АДМИНИСТРАТИВНИ 

ОКРУГ 
СПОРТ ПЛУС ПРОГРАМ 

СЕВЕРНОБАЧКИ 

Лига СУ шампиона у футсалу, одбојци, кошарци, рукомету; Баскет 3 на 

3; Мини атлетика 

СЕВЕРНОБАНАТСКИ Баскет 3 на 3; Хуманитарсни баскет; Ревија рукомета; Мини атлетика 

СРЕДЊОБАНАТСКИ Ревија одбојке; Мини атлетика 

ЈУЖНОБАНАТСКИ 

„Најбржи основац“; Спортски риболов; Б програм – мали фудбал; 

Spirith of youth; Тенис; Мини атлетика; Тенис 

ЈУЖНОБАЧКИ 

Б програм (за ученике 5. и 6 разреда) – одбојка, кошарка, мали фудбал, 

рукомет; Између две ватре (за ученике од 1. до 3. разреда);  Мини 

атлетска лига; Мини атлетика 

ЗАПАДНОБАЧКИ 

Дан изазова, Пролећни крос; Јесењи крос; „Спортом против насиља“ 

турнир у рукомету, баскету, Пливачки турнир; Бесплатна школа рукомет 

и мини рукомета; 

СРЕМСКИ Мини атлетика; Мали фудбал за ученице средњих школа;  

МАЧВАНСКИ Тенис; Жогарије за ученике од 1. до 4. разреда; 

РАСИНСКИ Мини атлетика;  

ПОМОРАВСКИ 

Тенис; „Мама и тата, трчите са нама“; Спортска зима – мали фудбал; 

Спортска зима – баскет; Спортска зима – мали фудбал; Спортска зима – 

одбојка; Спортска зима – стони тенис; Спортска зима – шах; Спортска 

зима – корфбол; Спортска зима – зимске играрије; 

ЗЛАТИБОРСКИ Тенис; 

РАШКИ Тенис; 

ШУМАДИЈСКИ 

Олимпијски дани (такмичења у шаху, фудбалу, бацању тројки, одбојци, 

кросу и трци на 30м) 

ПЧИЊСКИ Тенис; 

ПИРОТСКИ Тенис; 

ЗАЈЕЧАРСКИ Тенис; 

БРАНИЧЕВСКИ Мини рукомет; „Најбржи основац“, „Дечија атлетика“; 

ПОДУНАВСКИ 

Баскет 3 на 3; Мали фудбал (за ученике 4. разреда); Мини атлетика, 

Између две ватре (за ученике 4. разреда); 

ГРАД БЕОГРАД 

Б програм (за ученике 5. и 6 разреда) – одбојка, кошарка, мали фудбал, 

рукомет; Мали фудбал за ученика од 1. до 4. разреда; Атлетика за 

ученике 5. и 6. разреда; 

КОС.МИТРОВИЦА Крос РТС-а 

Табела 4. Спорт плус програм по административним окрузима 

 

У оквиру програма Спорт плус, Град Београд (9.843) који својим Б програмом 

укључује ученике 5. и 6. разреда у спортске игре, Косовско-митровачи округ укључује 

2.000 ученика и ученица у кросу РТСа, док Јужнобанатски и Браничевски округ 

укључује по 910 ученика и ученица основне и средње школе.  
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4. Административни окрузи са највећим процентуалним учешћем школске популације 

на школским спортским такмичењима 

 

4.1 Укупан број ученика и ученица која су узела учешће у одређеном округу 

 

У табели 5. представљен је преглед броја учесника школских спортских 

такмичења по административним окрузима.  
АДМИНИСТРАТИВНИ 

ОКРУГ 

ОСНОВНИ 

ПРОГРАМ 
СПОРТ + УКУПНО 

СЕВЕРНОБАЧКИ 2.174 496 2.670 

СЕВЕРНОБАНАТСКИ 2.601 356 2.957 

СРЕДЊОБАНАТСКИ 2.752 80 2.832 

ЈУЖНОБАНАТСКИ 5.815 910 6.725 

ЈУЖНОБАЧКИ 6.729 812 7.541 

ЗАПАДНОБАЧКИ 2.565 5.920 8.485 

СРЕМСКИ 6.742 60 6.802 

КОЛУБАРСКИ 1.420 0 1.420 

МАЧВАНСКИ 4.010 191 4.201 

МОРАВИЧКИ 2.458 0 2.458 

РАСИНСКИ 3.454 0 3.454 

ПОМОРАВСКИ 4.129 1.866 5.995 

ЗЛАТИБОРСКИ 3.574 6 3.580 

РАШКИ 3.594 37 3.631 

ШУМАДИЈСКИ 2.883 700 3.583 

ЈАБЛАНИЧКИ 2.455 0 2.455 

ПЧИЊСКИ 2.255 16 2.271 

ПИРОТСКИ 1.388 28 1.416 

БОРСКИ 2.648 0 2.648 

НИШАВСКИ 3.727 0 3.727 

ЗАЈЕЧАРСКИ 2.010 148 2.158 

БРАНИЧЕВСКИ 1.585 910 2.495 

ТОПЛИЧКИ  953 0 953 

ПОДУНАВСКИ 2.614 55 2.669 

ГРАД БЕОГРАД 19.758 9.843 29.601 

КОС.МИТРОВИЦА 904 2.000 2.904 

Табела 5. Преглед броја ученика-учесника општинских  такмичења по административним окрузима 

(основни програм и спорт плус програм) 

 

Највећи број учесника школских спортских такмичења има град Београд који 

броји 17 општина и највећи број основних и средњих школа (29.601). Одмах иза је 

Јужнобачки (7.541) Сремски округ (6.802), и Јужнобанатски (6.725).  

У оквиру програма Спорт плус, Град Београд (9.843) који својим Б програмом 

укључује ученике 5. и 6. разреда у спортске игре, Косовско-митровачи округ укључује 

2.000 ученика и ученица у кросу РТСа, док Јужнобанатски и Браничевски округ 

укључује по 910 ученика и ученица основне и средње школе. 

 

 

4.2 Процентуални приказ у односу на број основнх и средњих школа у 

административном округу (самим тим и према броју становника) 

 

Правилником о организацији школских спортских такмичења, поред 

дефинисаних спортских грана које су у систему школског спорта, дефинишу се 
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категорије у којима се ученици такмиче. Програмом и пропозицијама по спортовима 

дефинишу се број ученика/спортиста који чине екипу као и број екипа и појединаца 

који могу да представљају своју школу. На основу правила и пропозиција, с једне 

стране, и броја основних и средњих школа у општинама, с друге, једноставно је 

одредити максималан број екипа и појединаца који могу узети учешће на општинском 

нивоу такмичења.  

Сремски округ има највеће процентуално учешће ученика и ученица на 

општинском нивоу школских спортских такмичења чак 50,88%, одмах затим следи 

Поморавски округ са 45,93%, град Београд 39,96%, Зајечарски (38.51%) и Пиротски 

(36,43%). Код изражавања наведене вредности мора се узети и чињеница да поједини 

градови и општине имају мањи број школа у локалним заједницима тако да је 

једноставније интегрисати већи број деце у школске спортске активности. 

 

р/б 
АДМИНИСТРАТИВНИ ОКРУГ 

са највећим процентуалним учешћем ученика и ученица 
% 

1. Сремски округ 50,88% 

2. Поморавски округ 45,93% 

3. Град Београд 39,96% 

 Зајечарски округ 38,51% 

4. Пиротски округ 36,43% 

5. Расински округ 35,28% 

6. Севернобанатски округ 35,10% 

7. Јужнобанатски округ 35,03% 

8. Борски округ 33,91% 
Табела 6. Процентуално учешће ученика и ученица на општинском нивоу такмичења по 

административним окрузима 
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Графикон 9. Графички приказ процентуалног учешћа ученика и ученица на општинском нивоу 

такмичења по административним окрузима 
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5. Популарност спортских грана по административним окрузима. 

 

Задатак истраживања је био испитати популарност спортских грана по 

административним окрузима и доћи до одговора у којој спортској грани су школска 

такмичења најмасовнија.  

АДМИНИСТРАТИВНИ 

ОКРУГ 
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Т
И
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А

 

СЕВЕРНОБАЧКИ 23.26 0.78 26.05 38.60 21.90 50.53 11.72 65.35 11.16 5.23 

СЕВЕРНОБАНАТСКИ 23.93 15.38 53.08 70.90 36.97 47.23 32.69 31.41 12.98 15.06 

СРЕДЊОБАНАТСКИ 30.46 6.61 35.09 37.93 23.64 62.26 7.81 34.14 5.50 12.50 

ЈУЖНОБАНАТСКИ 47.15 19.51 51.83 61.22 35.87 77.84 20.83 55.79 5.43 2.13 

ЈУЖНОБАЧКИ 21.94 1.53 40.33 45.46 23.68 66.38 28.33 28.92 7.06 17.50 

ЗАПАДНОБАЧКИ 20.18 9.94 32.46 36.84 38.60 59.18 12.80 10.61 5.31 16.01 

СРЕМСКИ 50.98 36.52 62.50 69.85 70.59 102.56 32.31 86.32 10.35 4.41 

КОЛУБАРСКИ 51.75 0.00 19.74 39.47 10.96 25.76 20.83 0.00 20.08 0.00 

МАЧВАНСКИ 40.98 19.67 37.70 71.31 36.07 58.10 40.91 21.64 6.38 8.20 

МОРАВИЧКИ 50.00 58.65 43.27 48.08 33.65 40.22 0.00 36.44 0.00 0.00 

РАСИНСКИ 60.20 5.10 58.78 63.06 47.79 77.01 0.00 57.14 11.60 11.22 

ПОМОРАВСКИ 74.11 39.01 64.89 70.21 44.68 77.22 43.75 60.21 5.07 26.06 

ЗЛАТИБОРСКИ 45.45 12.12 38.64 42.14 22.73 46.72 3.09 37.66 9.43 15.10 

РАШКИ 30.51 11.86 56.61 70.68 33.69 68.63 0.00 50.17 7.46 0.00 

ШУМАДИЈСКИ 30.33 17.21 41.89 40.74 21.31 59.24 8.52 20.98 12.54 6.56 

ЈАБЛАНИЧКИ 32.79 22.13 33.61 29.51 18.17 55.24 11.36 20.57 5.96 1.02 

ПЧИЊСКИ 28.91 29.17 31.25 36.72 15.63 36.04 12.77 18.28 0.00 0.00 

ПИРОТСКИ 55.56 33.33 45.24 65.71 43.45 46.97 31.94 38.57 0.00 53.57 

БОРСКИ 64.58 24.17 61.25 49.75 58.75 88.41 5.96 29.13 3.64 0.00 

НИШАВСКИ 60.83 45.28 43.25 54.00 46.67 52.00 0.00 40.83 15.63 30.42 

ЗАЈЕЧАРСКИ 72.22 33.95 64.44 48.15 61.11 86.96 30.70 16.85 4.04 9.72 

БРАНИЧЕВСКИ 40.00 0.00 13.33 18.89 32.04 70.00 0.00 17.56 4.54 13.33 

ТОПЛИЧКИ  76.67 0.00 48.50 52.00 43.54 49.38 15.97 0.00 0.00 0.00 

ПОДУНАВСКИ 36.17 20.57 32.98 47.87 50.00 71.43 16.55 18.83 0.00 15.69 

ГРАД БЕОГРАД 13.07 8.76 70.59 81.76 48.77 79.59 25.94 40.08 7.57 7.55 

КОС.МИТРОВИЦА 44.12 0.00 33.53 26.47 13.24 40.35 0.00 10.00 0.00 0.00 

Табела 7. Процентуална заступљеност спортских грана на школским спортским такмичењима по 

аминистративним окрузима 

 

Из табеле 7.  јасно се уочава да је највећа излазност на школска такмичења у 

стоном тенису у Топличком округу (76,67 %)  док је у стрељаштву у Моравичком  

округу (58,65%). Кад су у питању спортске игре, град Београд има највћу излазност у 

кошарци (70,59%) и у одбојци (81,76%),Сремски округ у рукомету (70,59%) и у малом 

фудбалу (102,56%). Поморавски округ има највећу излазност у Малим олимпијским 

играма (43,75%) док у пливању предњачи Колубарски округ (20,08%). Гимнастика је 

најпопуларнији спорт у Пиротском округу (53,57%).  
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 Графикон 10. Процентуална заступљеност базичних спортова на школским спортским такмичењима по 

аминистративним окрузима 
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Графикон 11. Процентуална заступљеност стрељаштва, стоног тениса и Малих олимпијских игара  на 

школским спортским такмичењима по аминистративним окрузима 
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Графикон 12. Процентуална заступљеност sportskih игара  на школским спортским такмичењима по 

аминистративним окрузима 
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2.4. Остале активности Савеза за школски спорт Србије 

 

У школској 2016/2017. години победници републичког првенства у категорији 

ученика и ученица средњих школа у фудбалу и кошарци стекли су право учешћа на 

Светском школском првенству. 

Фудбалски савез Србије, Спортски савез Београда у сарадњи са Савезом за 

школски спорт Србије учествовао је на Светском школском првенству у фудбалу. Друга 

економска школа из Београда, остварила је право наступа на овом првенству, те је у 

периоду од 21. до 29. маја 2017. године боравили у Прагу и освојила је 16. место у 

конкуренцији од 24 држава света.  

У школској 2016/2017. години Србија је узела учешће на Светском школском 

првенству у кошарци. Право учешћа су имали победници републичког првенства у 

кошарци и то су у категорији ученица биле ученице Спортска гимназија Београд, док је 

у категорији ученика победници републичког првенства били ученици Гимназији 

„Јован Јовановић Змај” Нови Сад. 

Такмичење је одржано у Хрватској, а женска екипа освојила је 1. место док је 

мушка екипа освојила је 6.место у конкуренцији 32 државе света.  

У циљу јачања компетенција и положаја националног школског спорта у оквиру 

међународне федерације реализоване су активности које су допринеле адекватнијем 

положају и афирмацији државе Србије, а представници наше државе су постали 

чланови  важних тела у Светској федерацији школског спорта (ИСФ). 

У оквиру посебног циља 7.1.1.4. Побољшани стручно педагошки рад и 

унапређена институционална сарадња у оквиру школског и универзитетског спорта 

реализовани су: 

1. Летња школа педагога физичке културе 

Савез за школски спорт Србије дао је свој допринос у организацији и 

реализацији Летње школе педагога физичке културе на којој су у оквиру позивних 

предавања о настави физичког васпитања и школском спорту имали излагања еминенти 

стручњаци из Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Факултета спорта и 

физичког васпитања Универзитета у Београду, Нишу, Новом Саду и Приштини, Завода 

за унапређивање образовања и васпитања.У току Летње школе реализовано је и пет 

програма сталног стручног усавршавања, између којих је био и пограм обуке Савеза за 

школски спорт Србије који носи назив „Физичко васпитање у првом циклусу 

образовања – Увод у спорт”. 

2. Акредитивана програм обуке под називом „Физичко васпитање у првом циклусу 

образовања – Увод у спорт” у Каталогу сталног стручног усавршавања под бројем 830.  

Програми Савеза за школски спорт Србије „Спорт у школе” и „Мале олимпијске 

игре” и целокупни систем школског спорта је једна од тема програма.  

Програм обуке намењен је  наставницима разредне наставе и наставницима 

физичког васпитања у основној, средњој школи и наставницима у школи за образовање 

ученика са сметњама у развоју. 

3. Акредитовани стручни скуп – конференција под називом „Правилна исхрана и 

физичка активност у функцији здравља „ЗдравоРастимо”. 

Циљ стручног скупа је упознавање учесника са тренутним здравственим стањем 

и прекомерном телесном масом деце основношколског узраста; развијање компетенција 

наставника за препознавање и имплементацију правилне исхране код ученика; 

унапређивање компетенција наставника да различитим облицима физичке активности 
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утичу на здравље деце. Акредитацијом пројекта „ЗдравоРастимо“ наставници добијају 

бодове сталног стручног усавршавања и додатни мотив за реализацију и 

имплементацију пројекта у својој школи. 

У оквиру посебног циља 7.1.1.5. Подстакнуто значајније укључивање јединица 

локалне самоуправе у реализацију и унапређење школског и универзитетског спорта у 

сарадњи са Српским савеззом професора физичког васпитања и спорта, Савеза за 

школски спорт Србије у члану 143. став 14. Закона о спорту, образовно-васпитне 

институције су препознате као организације у области спорта чиме су предшколске 

установе, основне и средње школе постале и формално део система школског спорта на 

територији локалне самоуправе. Тиме су се побољшали капацитети за масовније 

укључивање у систем националног школског спорта, јер су наведене институције 

уређени правни субјекти са запосленим лицима која поседују висока образовања из 

области физичког васпитања.  

 На тај начин су се створиле могућности да се на ефикасан начин повећа број 

организација у области спорта укључених у рад националног школског спорта и 

организованог физичког васпитања деце предшколског узраста. 

 Такође су се створили услови да у локалним заједницима у којима не постоји 

Савез за школски спорт, исти буде основан од институција као што су просветне 

установе.Данас, Савез за школски спорт Србије у свом чланству има 38 територијалних 

Савеза за школски спорт, једно струковно удружење и једног продруженог члана.У 

2017. години Савез за школски спорт Србије добио је три нова члана (Савез за школски 

спорт – Кучево, Савез за школски спорт општине Пријепоље и Удружење за спорт и 

рекреацију Спортске игре младих). 

У оквиру посебног циља 7.1.1.6. Унапређење медијског праћења и промоција 

школског и универзитетског спорта у циљу неговања културе спортског понашања, фер 

плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и поред 

њих, издаје се дечији спортски дечији часопис „Пламенко”, у Курир – 2 подлистка у 

публиканој верзији А4 формата на 8 страна, Спортски журнал – 2 подлистка у 

публиканој верзији А4 формата на 16 страна, на РТС-у емисија „Школски спорт“, 

Спортнетворк 28 продукцијских емисија емитованих на телевизијама са националном 

покривеношћу, на Дечјем сајму који је одржан у Београду у мају 2017. године савез је 

представио своје програме „Мале олимпијске игре”, „Спорт у школе” и „Ђак-репортер”. 

Савез се представио и на Сајму спорта, а поводом Дана спорта, 06. априла 2017. године, 

савез је одржао јавни час пројекта „Спорт у школе”.  

У оквиру посебнпг циља 7.1.1.7.  Унапређене везе између школа и организација у 

области спорта и подстакнути програми у спортовима који привлаче децу и омладину 

са циљем да се унапреди веза између школе и организација из области спорта и да се 

подтакну програми у спортовима који привлаче децу и омладину савез је остварио  

сарадњу са Српским савезом професора физичког васпитања и спорта које обједињује 

еснафска удружења на територији Републике Србије – удружења педагога физичке 

културе, законом о спорту васпитно–образовне установе су препознате као 

организације у области спорта и оне могу формирати територијални савез за школски 

спорт на подручју локалне заједнице. 

 

                                                                                  

 

 



Извештај о спровођењу Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период  

   2014 – 2018. године и Акционог плана за њену примену, извештајни период 2017. година  

29  

 

3. ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ: РАЗВИЈЕНА СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

   Стратегијом је дефинисан као један од приоритетних циљева 7.4. Развој и 

унапређење спортске инфраструктуре, општи циљ 7.4.1. Развијена спортска 

инфраструктура у оквиру кога су, Акционим планом дефинисана два посебна циља која 

се односе на стварање услова за системско планирање изградње и адаптације спортских 

објеката и њихово финансирање, као и рад на изградњи националних тренинг центара и 

то: 7.4.1.1. Успостављена потпуна база података, односно евидентирано и евалуирано 

постојеће стање спортске инфраструктуре и 7.4.1.2. Системски планирана, 

реконструисана и изграђена спортска инфраструктура. 

 

3.1. Реализација посебног циља − Успостављена потпуна база података, односно 

евидентирано и евалуирано постојеће стање спортске инфраструктуре 
 

У 2017. години планиране су три активности у оквиру којих је реализовано следеће:  

 

 Активност: Истраживање о стању спортске инфраструктуре у РС 

    На основу усвојене Стратегије развоја спорта у РС за период од 2014−2018. године 

и Акционог плана за спровођење ове стратегије, у оквиру општег циља – Развијена 

спортска инфраструктура и посебног циља – Успостављена потпуна база података, 

односно евидентирано и евалуирано постојеће стање спортске инфраструктуре, 

предвиђено је истраживање о стању спортске инфраструктуре у Републици Србији. 

Радна група за реализацију активности: Истраживање о стању спортске инфраструктуре 

у РС, формирана Решењем Министра омладине и спорта, 24.7.2015. године, у 2017. 

години, одржала (2) састанака (26. октобра, 12. децембра 2017. год.), на којима су 

разматрне следеће теме: 

– план активности за реализацију задатка повереног Радној групи; 

– информисање и обавештавање о плану спровођења истраживања; 

– извештавање о раду; 

– израда завршног извештаја о стању спортске инфраструктуре у РС. 

Дана 26. октобра 2017. године, одржан је састанак Радне групе са темом 

Припрема завршног Извештаја о стању спортске инфраструктуре у РС. Извршена је 

ретроспектива активности на изналажењу решења за начин прикупљања и обраде 

података. Подељене су активности члановима и заменицима чланова око израде 

завршног Извештаја. Припремљена је кратка информација о раду Групе за Сајам спорта 

2017. која је прослеђена Кабинету министра као предлог за информисање спортске 

јавности. 

Дана 12. децембра 2017. године одржан је састанак Радне групе са темом рад на  

Извештају о стању спортске инфраструктуре у РС. Као допуна дневном реду 

разматрана је потреба за припремом предлога измене Акционог плана Стратегије 

развоја спорта у делу који се односи на активности истраживања о стању спортске 

инфраструктуре у Републици Србији, имајући у виду да за период после 2018. годнине 

предстоји израда нове Стратегија развоја спорта.  

У свом раду у 2017. години, Радна група је у односу на задате циљеве у раду, 

реализовала следеће активности: 

– припремљен  је Извештаја о стању спортске инфраструктуре у РС; 

– одређене су смернице за даљи рад Радне групе.  
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 Активност: Категоризација спортских објеката 

  

 У вези са израдом нових правилника у складу са новим Законом о спорту 

одржано је више састанака представника Министарства омладине и спорта и Завода за 

спорт и медицину спорта Републике Србије. Имајући у виду да Завод, на основу Закона 

о спорту, обавља поверене послове рангирања спортских објеката и вођења матичних 

евиденција у спорту, на састанцима је разматрана примена Правилника о националној 

категоризацији спортских објеката („Службени гласник РС”, број 103/2013), као и 

предлози за измену и допуну истог.   

Након разматрања и обједињавања сугестија припремљен је предлог новог 

Правилника о националној категоризацији спортских објеката који је усклађени са 

новим Законом о спорту. У току је поступак доношења истог.  

У 2017. години усвојен је Правилник о националним евиденцијама у области 

спорта („Службени гласник РС”, број 24/17) 

Након ступања на снагу новог Правилника о националној категоризација 

спортских објеката, Завод за спорт и медицину спорта РС ће извршити рангирање 

спортских објеката. 

 

 Активност: Утврђивање спортских објеката од националног значаја 

  Доношење Уредбе о проглашењу спортских објеката од националног значаја је 

директно повезано и условљено са категоризацијом спортских објеката. У наредном 

периоду, у складу са одредбама новог Закона о спорту, приступиће се образовању 

комисије за израду предлога нацрта Уредбе о проглашењу објеката од националног 

значаја. 

 

3.2. Реализација посебног циља – Системски планирана, реконструисана и изграђена 

спортска инфраструктура 

 

 У 2017. години планирано је шест активности у оквиру којих је реализовано 

следеће:  

 

Активност: Анализирање потреба за бројем и структуром спортских објеката у 

Републици Србији 

 

  Реализација ове активности условљена је утврђеном сликом постојећег стања 

спортске инфраструктуре у РС. Након завршеног истраживања, предвиђеног у 

претходно наведеном посебном циљу (успостављена потпуна база података, односно 

евидентирано и евалуирано постојеће стање спортске инфраструктуре) постојаће 

могућност исказивања потребе за конкретном структуром спортских објеката.  

  До периода када ће бити окончан рад на утврђивању стања спортске инфраструктуре 

у РС, у Групи за управљање инфраструктурним пројектима је креиран програм 

финансирања кроз јавне позиве у оквиру расположивих лимита у буџету за ову намену. 
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Активност: Унапређење регулативе у области просторног планирања и пројектовања са 

аспекта спортске инфраструктуре 

  Реализација ове активности условљена је сарадњом са надлежним националним 

гранским савезима и у поступку је разматрање могућности за покретање процедура за 

планирање и пројектовање спортских објеката свих типова у складу са потребама 

спорта и одговарајућих стандарда, при чему је неопходно напоменути условљеност ове 

активности са  реализацијом посебног циља - Успостављена потпуна база података, 

односно евидентирано и евалуирано постојеће стање спортске инфраструктуре у РС. 

  У складу са својим обавезама дефинисаним Законом о министарствима („Службени 

гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15 – др. закон) и Законом о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 

132/2014 и 145/2014), Група за управљање инфраструктурним пројектима, у складу са 

потребом за неопходном координацијом планских активности на територији Републике 

Србије, у фази израде или измене планских докумената, сарађује са носиоцима  израде 

планских докумената и надлежним институцијама и активно је укључена у поступак 

који претходи доношењу планских докумената путем давања мишљења и информација 

за заштиту и уређење простора и изградњу спортских објеката. У периоду јануар-

децембар 2017. године, реализовано је следеће: 

– размотарано је и достављено 28 мишљења на захтеве за образложене предлоге 

планских докумената; 

– достављено је 19 информација за заштиту и уређење простора и изградњу спортских 

објеката у фази израде или измене планских докумената; 

– реализовано је 4 извештавања о остваривању регионалних просторних и 

урбанистичких планова. 

  У складу са својим обавезама које се односе на послове система, развоја и 

унапређења спорта и физичке културе у Републици Србији, спровођење националне 

политике у области спорта, као и на учешће у изградњи, опремању и одржавању 

спортских објеката и спортске инфраструктуре од интереса за Републику Србију, Група 

за управљање инфраструктурним пројектима је у 2017. години пратила реализацију два 

пројекта за националне тренинг центре и то: другу фазу реконструкције и изградње 

Омладинског спортског кампа „Караташ” и први део прве фазе изградње Националног 

ватерполо тренажног центра у Врњачкој Бањи. 

 

Активност: Креирање програма изградње спортских објеката, укључујући приоритетно 

и завршетак започетих спортских објеката 

 

У складу са чл. 112, 113, 114. и 115. Закона о спорту („Службени гласник РС” бр. 

10/16), а у вези са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се 

остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16), 

Министарство омладине и спорта расписало је: 

–  Јавни позив за завршетак изградње спортских објеката на територији Републике 

Србије „ЗАВРШИ ЗАПОЧЕТО”;  

–  Јавни позив за годишње програме–пројекте у области спорта кроз изградњу, 

опремање и одржавање спортских објеката на подручју Републике Србије и  
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–  Јавни позив за пријаву јединица локалних самоуправа ради учешћа у 

програму/пројекту: прилагођавање постојећих спортских објеката на територији 

Републике Србије потребама особа са инвалидитетом.  

Јавни позиви објављени су 9. маја 2017. године на званичном интернет сајту 

Министарства, на адреси www.mos.gov.rs  и крајњи рок за доставу пријава је био до 30. 

јун 2017. године.По наведеним јавним позивима, из 72 јединице локалних самоуправа, 

поднето је укупно 101 пријавa, од којих је једна и са Косова и Метохије и све су 

достављене у прописаном року. За Јавни позив Завршетак изградње спортских објеката 

на територији Републике Србије -„ЗАВРШИ ЗАПОЧЕТО”, поднето је укупно 61 

пријава из 44 јединице локалних самоуправа и све су благовремено достављене. 

Средства за финансирање овог програма-пројекта биће планирана у буџету 

Министарства Омладине и спорта  за 2018. годину, на позицији 511 – Зграде и 

грађевински објекти.  

Извештај о спроведеној провери пријава приказан је у табелама које се налазе у 

прилогу документа, и то: 

 

Извештај о спроведеној провери пријава за Јавни позив завршетак изградње 

спортских објеката на територији Републике Србије „ЗАВРШИ ЗАПОЧЕТО” 

Статус пријава Број пријава 
Укупна захтевана вредност за 

финансирање 

Потпуне и исправне 

пријаве 
3 29,655,153.82 

Непотпуне и неправилно 

поднете и неодговарајуће 

пријаве 

58 1,127,291,069.52 

Укупно поднето пријава 61 1,156,946,223.34 

Табела број 8: Извештај о спроведеној провери пријава за Јавни позив завршетак изградње спортских 

објеката на територији Републике Србије „Заврши започето”   

За Јавни позив за годишње програме–пројекте у области спорта кроз изградњу, 

опремање и одржавање спортских објеката на подручју Републике Србије поднето је 

укупно 29 пријава из 21 јединица локалних самоуправа и све су благовремено 

достављене. Средства за финансирање овог прорама-пројекта биће планирана у буџету 

Министарства Омладине и спорта за 2018. годину, на позицији 463 – Трансфери 

осталим нивоима власти. Ова средства, на основу Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Службени гласник РС”, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. 

изн. и 125/14 - дин. изн.) намењена су за финансирање програма-пројекта јединица 

локалних самоуправа из четврте групе развијености. 

Извештај о спроведеној провери пријава за јавни позив за годишње програме–

пројекте у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката 

на подручју Републике Србије 

Статус пријава Број пријава 
Укупна захтевана вредност за 

финансирање 

http://www.mos.gov.rs/
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Потпуне и исправне пријаве 6 105,667,574.53 

Непотпуне и неправилно 

поднете и неодговарајуће 

пријаве 

23 267,064,266.50 

Укупно поднето пријава 29 372,731,841.03 

Табела број 9: Извештај о спроведеној провери пријава за јавни позив за годишње програме–пројекте у 

области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката на подручју Републике Србије 

За Јавни позив за пријаву јединица локалних самоуправа ради учешћа у 

програму/пројекту: прилагођавање постојећих спортских објеката на територији 

Републике Србије потребама особа са инвалидитетом. Поднето је укупно 10 пријава из 

10 јединица локалних самоуправа и све су благовремено достављене. Средства за 

финансирање овог прорама-пројекта биће планирана у буџету Министарства Омладине 

и спорта за 2018. годину, на позицији 511-  Зграде и грађевински објекти. 

Извештај о спроведеној провери пријава за јавни позив за пријаву јединица локалних 

самоуправа ради учешћа у програму /пројекту: прилагођавање постојећих спортских 

објеката на територији Републике Србије потребама особа са инвалидитетом  

Статус пријава Број пријава 
Укупна захтевана вредност за 

финансирање  

Потпуне и исправне пријаве 3 17,109,972.8 

Непотпуне и неправилно 

поднете и неодговарајуће 

пријаве 

7 30,985,184.72 

Укупно поднето пријава 10 48,095,157.52 

Табела број 10: Извештај о спроведеној провери пријава за јавни позив за пријаву јединица локалних 

самоуправа ради учешћа у програму /пројекту: прилагођавање постојећих спортских објеката на 

територији Републике Србије потребама особа са инвалидитетом 

Активност: Планирање потребних финансијских средстава 

  Планирање потребних финансијских средстава за реализацију програма/пројеката 

спортске инфраструктуре се врши кроз израду програмског буџета за наредну буџетску 

годину са пројекцијама за следеће две године, а у складу са потребама исказаним кроз 

предлоге пројеката које достављају јединице локалне самоуправе са територије читаве 

РС. Планирање потребних финансијских средстава у складу са потребама спорта, као 

делатности од општег интереса, биће сврсисходније након израде анализе из претходне 

активности, односно након адекватне и свеобухватне анализе потреба за бројем и 

структуром спортских објеката у РС.  

  У 2017. години су планирана средства за наредну буџетску годину, која су усмерена 

на реализацију програма Развој спортске инфраструктуре кроз програмске активности и 

пројекте изградње и капиталног одражавања спортске инфрастурктуре. Усвојен је 

финансијски план који предвиђа реализацију пројеката у јединицама четврте групе 

развијености, пројеката у оквиру програма „Заврши започето” и пројеката за 
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обезбеђење приступачности спортских објеката особама са инвалидитетом. У току је 

одабир и одобрење поднетих предлога пројеката.  

Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, број 

113/17), између осталог, у оквиру Главе 31.1 – Буџетски фонд за финансирање спорта, 

утврђена су средства, а расходи везани за спровођење активности које ће се 

финансирати из буџета Републике распоређени према програмима, програмским 

активностима, пројектима и економској класификацији, односно четири капитална 

издатка као и четврта фаза реконструкције ОСК „Караташ”: 

– национални тренинг центар за шест спортова - Мултифункционална дворана у 

Кошутњаку; 

– завршетак изградње Дома партизана у Лесковцу; 

– реконструкција објеката ергеле Љубичево, град Пожаревац; 

– градски стадион у Суботици – реконструкција атлетске стазе, свлачионица и 

санитарних просторија;   

– реконструкција ОСК „Караташ”. 

У оквиру финансијског плана предвиђен је и пројекат подршке Европским 

интеграцијама и припрема пројеката за период 2014-2020 који има за циљ побољшање 

социјалне инфраструктуре кроз реконструкцију, обнову и унапређење услова 

безбедности дечијих игралишта. Овим пројектом планирана је реконструкција 27 

дечијих игралишта у 11 градова на територији РС, у виду подршке промоцији спорта 

као најздравијој активности за провођење слободног времена, како у раном детињству 

тако и у младости.  

За потребе реконструкције, изградње, адаптације и завршетка 25 објеката спортске 

инфраструктуре у 22 јединице локалне самоуправе, обезбеђена су средства из 

претприступног фонда ИПА 2015, којима ће се финансирати ови пројекти. С обзиром да 

се ради о средствима која се реализују директно преко Делегације ЕУ, иста нису 

приказана у финансијском плану, а Министарство омладине и спорта је Акционим 

документом за реализацију овог пројекта одређено као институција одговорна за 

његову имплементацију.  

 

Активност: Спровођење програма изградње спортских објеката 

  Изградња, реконструкција, адаптација, санација и капитално одржавање спортских 

објеката у Републици Србији у анализираном периоду, обухватала је следеће пројекте: 

 

I Пројекти по Јавном позиву за пријаву јединица локалних самоуправа ради учешћа у 

програму-пројекту: Завршетак изградње спортских објеката на територији Републике 

Србије „Заврши започето”: 

– Завршетак изградње спортске хале у Зрењанину 

 

   Радови на изградњи нове хале спортова – Кристалне дворане у Зрењанину започети 

су 2006. године. Нова хала је играђена поред постојеће хале и стадиона како би се добио 

адекватан комплекс за припреме спортиста и одржавање великих спортских такмичења. 

У новој хали је одржан и део кошаркашких такмичења за Универзијаду 2009. године. За 

завршетак изградње ове хале Министарство омладине и спорта и Град Зрењанин су у 

2017. години обезбедили потребна средства. Укупна вредност изведених радова износи 

28.603.708,80 динара од чега је Министарство омладине и спорта обезбедило средства у 

износу од 9.000.000,00 динара. Радови су завршени у октобру 2017. године.  Након 
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завршетка радова објекат је добио позитиван извештај комисије за технички преглед и 

употребну дозволу. 

– Завршетак спортско рекреативне балон сале при ОШ „Сретен Лазаревићˮ, Прилике, 

општина Ивањица 

 

 Балон хала је новоизграђени објекат при ОШ „Сретен Лазаревићˮ у Приликама 

површине 698,42м2. Објекат није имао грејање, због чега се 2017. године у оквиру 

програма „Заврши започето” приступило реализацији пројекта за извођење радова на 

машинским инсталацијама грејања балон хале и замени котла у постојећој котларници 

због повећања потребних капацитета. Реализоција пројекта окончана је у септембру 

2017. године.  Укупна вредност изведених радова износи  5.133.274,46 динара од чега је 

Министарство омладине и спорта обезбедило средста у износу од 4.123.954,39   динара. 

 

–  Завршетак спортске дворане – базена са пратећим садржајем у Сремској Митровици 

Изградња базена је започета у фебруару 2016. године. Пројекат је  изабран 2017. 

године у оквиру програма „Заврши започето” ради завршетка изградње и реализован је 

у септембру месецу 2017. године заједничким улагањем Министарства омладине и 

спорта и града Сремске Митровице. Укупна вредност изведених радова износи 

9.840.000 динара од чега је Министарство омладине и спорта обезбедило срдства у 

износу од 3.923.825,00 динара. Радови су завршени, добијен је позитиван извештај 

комисије за технички преглед, као и употребна дозвола.  

– Пројекат: Завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” у Жабарима 

Уз саму матичну основну школу пре више од двадесет година израђени су темељи и 

стубови фискултурне сале. Пројекат је  изабран 2017. године у оквиру програма 

„Заврши започето” јер би изградњом фискултурне сале било омогућено да деца током 

хладних дана несметано обављају наставу физичког васпитања, а поред наведеног због 

неразвијености средине, слабог културног и рекреативног садржаја, фискултурна сала 

би представљала главно стециште рекреативаца, локалних спртских клубова и 

омладине. Пројектном документацијом предвиђена је димензија сале 24x12м. Укупна 

вредност изведених радова  износи 13.040.152,63 динара од чега је Министарство 

омладине и спорта обезбедило средства у износу од 10.866.793,86 динара. Реализација 

овог пројекта окончана је у новембру 2017. године и добијен је позитиван извештај 

комисије за технички преглед. 

– Доградња школске фискултурне сале (Анекс 1) у Голупцу 

 

У основној школи „Бранко Радичевић” у Голупцу, 2005. године пуштена је у рад 

школска фискултурна сала, пројектована за обављање спортских наставних и 

ваннаставних активности. Као једини објекат такве врсте у општини Голубац, 

процењено је да би сала по својим димензијама могла задовољити критеријуме за 

одржавање спортских манифестација различитих нивоа (националног, регионалног и 

локалног), али уз доградњу простора за неопходне пратеће садржаје. У том циљу 

изграђен је анекс који је пројектован као двоетажни са пратећим простором, 

свлачионицама, гардеробама и санитарним блоком у приземном делу и просторијама за 

друге спортске активности (стони тенис, пикадо и шах), на спрату. 
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У децембру 2016. године потписан је уговор о извођењу радова на доградњи школске 

фискултурне сале, Анекс I, у општини Голубац. Извођење радова окончано је у јуну 

2017. године. Укупна вредност изведених радова износи 21.016.548,65 динара, од чега је 

Министарство омладине и спорта обезбедило средства у износу од  6.701.174,71 динара. 

Изведени радови су добили позитиван извештај надлежне комисије за технички преглед 

и део објекта дограђен по основу овог уговора добио је употребну дозволу.  

 

II Изградња, реконструкција, адаптација, санација и капитално одржавање спортских 

објеката у Републици Србији 

 

– Изградња игралишта за децу са посебним потребама, Димитровград 

 

 Пројекат је реализован у сарадњи са општином Димитровград са циљем 

постављања парковског мобилијара за децу са посебним потребама у једном делу већ 

постојећег парка. Укупна вредност изведених радова износи 1.495.716,00 динара, од 

чега је Министарство омладине и спорта обезбедило средства у износу од 863.105,00 

динара. 

 

– Завршетак спортске хале у Мионици 

 

У 2017. години се почело са реализацијом пројекта Завршетак спортске хале у 

Мионици чија је изградња започела 1966. године. Циљ пројекта је оспособљавање 

спортског објекта првенствено за потребе рукомета, односно стварање рукометног 

центра. Планирано је да пројекат буде усклађен са савременим стандардима за 

одигравање спортских манифестација и такмичења различитог ранга. Спортска хала ће 

се користити и за потребе школског спорта, као и за друге спортске активности. Укупна 

површина хале износиће 2900м2 са максималним капацитетом за 2800 људи.  

Уговорена вредност радова је 113.760.000,00 динара, од чега је Министарство омладине 

и спорта обезбедило средства у износу од 44.000.000,00 динара. Радови су започели у 

септембру 2017. године, а окончање радова на пројекту очекује се у фебруару 2018. 

године. 

 

–  Реконструкција и изградња Омладинског спортског кампа „Караташ” – трећа фаза  

Због изузетне повољности климатских услова овај пројекат је осмишљен у оквиру 

Националног парка Ђердап. Планирано је да се реконструкција и доградња постојећих 

објеката реализује у више фаза, како би постојећи комплекс кампа постао савремени 

тренинг центар. Пројекат се финансира средствима Министарства омладине и спорта и 

Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије. 

Прва фаза реализована је у 2015. години реконструкцијом неколико објеката у 

оквиру кампа и то: отворенони рукометни терен са асфалтном подлогом, отворени 

кошаркашки терен са подлогом од тартана, трим стаза са подлогом од малча, са стазом 

за трчање дужине 1.600м и трим полигоном за вежбање, теретана са стречинг салом, 

смештајни објекат категоризације 3* са двокреветним, трокреветним собама и 

апартманима. 

Дуга фаза пројекта реализована је у 2016. години, при чему је завршена 

реконструкција два објекта и то управна зграда површине 203,50м2 и један смештајни 
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објекат површине 540,65м2, као и четири спортска трена два вишенаменска и два 

кошаркашко-одбојкашка терена, сви са асфалтном подлогом. Уговорена вредност 

радова друге фазе је 73.700.202,78 динара. 

У 2017. години је реализована трећа фаза. Трећа фаза реконструкције обухватила 

је два објекта и то смештајни објекти површине 202,00м2 и 603,87м2, постављање 

тартана на реконструисаном спортском терену и замену паркета у спортској сали. 

Извођење радова је завршено у октобру 2017. године. Вредност радова треће фазе је 

84.076.731,98 динара,  од чега је Министарство омладине и спорта обезбедило средства 

у износу од 65.000.000,00 динара а Завод 19.076.731,98 динара. Примопредаја радова је 

завршена у децембру 2017. године. 

 

– Подршка Европским интеграцијама и припрема пројеката за период 2014-2020.   

 

За пројекат ИПА 2014 – Реконструкција дечијих игралишта, у складу са изменом 

Акционог документа, припремљени су: измењени нацрт Пројектног задатка којим су 

дефинисани услови за набавку услуга експерта за израду пројекта, тендерске 

документације за набавку опреме и стручни надзор (ТоР), предлог индикативног буџета 

и остала пратећа документа. Наведена документа су достављена Сектору за уговарање и 

финансирање програма из средстава ЕУ, Министарства финансија, које је надлежно за 

спровођење процедура јавне набавке. 

ПРИКАЗ ПРОЈЕКАТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У 2017. год. 

Р.Б. Општина/Град 
Назив 

пројекта 

Износ 

финансирања 

пројекта из 

средстава 

МОС 

Износ 

пројекта из 

других извора 

финансирања  

Укупан износ 

средстава за 

финансирање 

пројекта 

1. Пројекти у оквиру програма „Заврши започето” 

1.1. Зрењанин 

Завршетак 

изградње 

спортске 

хале у 

Зрењанину 

9.000.000,00 

Средства 

града 

Зрењанина 

19.603.708,80 

28.603.708,80 

1.2. Ивањица 

Завршетак 

спортско 

рекреативне 

балон сале 

при ОШ 

„Сретен 

Лазаревићˮ, 

Прилике 

4.123.954,39    

Средства ОШ 

„Сретен 

Лазаревићˮ 

1.009.320,00 

5.133.274,46  

1.3. 
Сремска 

Митровица 

Завршетак 

спортске 

дворане – 

базена са 

пратећим 

садржајем у 

С. 

Митровици 

3.923.825,00 

Средства 

града Сремске 

Митровице 

5.916.175,00 

9.840.000,00  

1.4. Жабари Завршетак 10.866.793,86 2.173.358,77 13.040.152,63 



Извештај о спровођењу Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период  

   2014 – 2018. године и Акционог плана за њену примену, извештајни период 2017. година  

38  

 

школске 

фискултурн

е сале у ОШ 

„Дуде 

Јовић” у 

Жабарима 

1.5. Голубац 

Доградња 

школске 

фискултурн

е сале 

(Анекс 1) у 

Голупцу. 

 

6.701.174,71 

 

Средства  

општине 

Голубац  

14.315.373,94 

21.016.548,65 

2. 
Изградња, реконструкција, адаптација, санација и капитално одржавање 

спортских објеката у РС 

2.1. Димитровград 

Изградња 

игралишта 

за децу са 

посебним 

потребама, 

Димитровгр

ад 

863.105,00 

Средства  

општине 

Димитровград 

632.611,00  

1.495.716,00  

2.2. Мионица 

Завршетак 

спортске 

хале у 

Мионици 

44.000.000,00 

Средства  

општине 

Мионица 

69.760.000,00 

 113.760.000,00 

2.3. Кладово  

Реконструк

ција ОСК 

„Караташ”, 

трећа фаза 

65.000.000,00  

Средства 

Завода за 

спорт и 

медицину 

спорта РС 

19.076.731,98 

84.076.731,98  

УКУПНО 144,478,852.96 132,487,279.56 276,966,132.52 
Табела број 11: Приказ пројекта спортске инфраструктуре у 2017. години 
 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРОЈЕКАТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У 2017. год. 

Назив – тип објекта спортске 

инфраструктуре 

Број реализованих 

пројеката 

Уложено за пројекте 

финансијских средстава из 

буџета РС (РСД)  

Спортски камп 1 84,076,731.98 

Спортска дворана 1 3,923,825.00 

Спортска хала 2 53,000,000.00 

Балон сала 1 4,123,954.39 

Фискултурна сала 2 17,567,968.57 

Игралишта за децу 1 863,105.00 

УКУПНО 8 163,555,584.94 
Табела број 12: Приказ пројекта спортске инфраструктуре у 2017. години 

 

 



Извештај о спровођењу Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период  

   2014 – 2018. године и Акционог плана за њену примену, извештајни период 2017. година  

39  

 

 

Графкон број 13:  Графички приказ вредности пројеката спортске инфраструктуре чија је реализација 

окончана у 2017. години 

 

Активност: Унапређење поступка за реализацију пројеката 

  У 2017. години покренута је иницијатива за прикупљање података о о енергетским 

својствима спортских објеката. У 30 спортских центара у Србији прослеђен је упитник, 

а извештај ће бити урађен након обраде достављених података. 

  Из напред наведеног може се закључити да су Акционим планом утврђени посебни и 

општи циљеви, као и активности у оквиру њих, у потпуности се реализују од стране 

Групе за управљање инфраструктурним пројектима, за анализирани период, 2016. 

годину, што је показатељ њихове оправдане дефинисаности.  

4. НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈИ РЕЛЕВАНТНИХ АКТЕРА О СПРОВОЂЕЊУ 

СТРАТЕГИЈЕ 

 

4.1.  Извештај Покрајинског секретаријата за спорт и омладину 

 

 У оквиру приоритетног циља 7.1. Развој спорта деце и омладине, укључујући и 

школски спорт, општи циљ 7.1.1. Унапређен школски и универзитетски спорт, посебан 

циљ 7.1.1.1. Побољшани материјално-технички услови за реализацију активности 

школског и универзитетског спорта Покрајински секретаријат за спорт и омладину је  

Програмом развоја спорта и Акционим планом за спровођење програма развоја спорта у 

области спортске инфраструктуре као један од посебних циљева утврдио да се створи  

системски планирану, реконструисану и изграђену спортску инфраструктуру  у АП 

Војводини.  

Остварење овог циља одвија се путем конкурса  на годишњем нивоу  а на основу 

којих се финансирају  пројекти из области опремања, санације, адаптације, 
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реконструкције  и изградње  спортске инфраструктуре, чиме се остварује континуирано 

улагање у развој спортске инфраструктуре. 

Спортска инфраструктура финансирана је кроз два конкурса расписана у 2017. 

години  у области  изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП 

Војводини. Од укупно 234 пристиглa захтева путем којих је потраживано  

756.874.878,21 динара, Сектор за управљање инфраструктурним пројектима јепо овим 

конкурсима подржао 87 пројеката  у вредности расположивих буџетских средстава у 

укупном износу од  86.300.000,00 динара.  

Приоритет при избору пројеката дат је васпитно образовним установама а кроз 

други конкурс посебно оним које немају фискултурну салу или сала није условна за 

одвијање наставе физичког васпитања. На овај начин финансирано је санирање и 

реконструисање 23 отворена терена, 24 спортске сале и опремљено је 40 спортских 

објеката. 

Кроз два расписана Конкурса у 2017. години уобласти изградње, одржавања и 

опремања спортских објеката у АПВ за школску спортску инфраструктуру је укупно 

опредељено 50.595.463,00 динара кроз финансирање 51 пројекта. 

  Посебан циљ 7.1.1.2. Повећан број спортских секција и других ваннаставних 

спортских и рекреативних активности у оквиру школског и универзитетског спорта – У 

оквиру буџета за 2017. годину реализован је конкурс за финансирање посебног 

програма „Афирмације школског и универзитетског спорта” који је био намењен 

васпитно образовним установама (основне и средње школе) и високошколским 

установама са територије АП Војводине. На основу конкурса су финансирани пројекти 

и програми који имају за циљ унапређење школског и универзитетског спорта, 

проширење понуде школских спортских секција, школских и универзитетских 

спортских такмичења, као и стварање услова за увођење наставе физичког васпитања на 

универзитетима у складу са Програмом развоја спорта у АП Војводини за период 2016 

– 2018.  

Укупан износ средстава који је распоређен по овом конкурсу износио је 

11.000.000,00 динара и од укупно 67 поднетих пројеката, подржано је 42. 

Такође током 2017. године реализован је и конкурс у складу са Акционим 

планом Програма развоја спорта у АП Војводини за период 2016 – 2018. године у 

оквиру ког је од укупног износа намењеног за конкурс 13.300.000,00 динара за 

афирмацију школског и универзитетског спорта опредељено 3.685.000,00 динара за 20 

пројеката. 
 

Предшколска 

деца 
Школска деца 

Средњошколска 

деца 
Студенти 

Број 

ангажованих 

спортских 

стручњака 

Број нових 

школских 

секција 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

 

 

27 

124 97 2409 2471 449 532 232 56 784 1115 

Укупно: 221 Укупно: 4880 Укупно: 981 Укупно: 288 Укупно: 1899 

 

Табела број 14: Број учесника у секцијама, број ангажованих стручњака и број нових секција 
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С обзиром да је побољшање квалитета и квантитета понуде школског спорта 

један од приоритетних циљева Стратегије, секретаријат је у оквиру буџета за 2017. 

годину кроз посебне програме покрајинских савеза определио укупно 2.000.000,00 

динара за  развој школског спорта а превасходно су опредељивана средства за 

реализацију пројеката, којима је обезбеђено повећање броја спортских секција у 

школама са територије АП Војводине.  
 

Бр. Савез 
Назив посебног 

програма 
       Време Место 

Одобрена 

средства 

1 
Савез за школски 

спорт Војводине 
Школски спорт плус 

мај – 

децембар  

2017. 

АПВ 600.000,00  

2 
Рукометни савез 

Војводине 

Војводина игра мини 

рукомет 
2017 

9 места у 7 

округа у АПВ 
200.000,00 

3 
Веслачки савез 

Војводине 

Популаризација 

студентског веслања 

септембар   

2017.  
Нови Сад 200.000,00 

4 
Савез хокеја на 

трави Војводине 
Хокеј у школама 

фебруар-

новембар 

2017. 

Нови Сад, 

Суботица, 

Панчево, 

Зрењанин 

100.000,00 

5 
Војвођански 

плесни савез 
Плешимо заједно 

март-јун и 

септембар-

децембар 

2017. 

Нови Сад, 

Србобран, 

Шид, Врбас, 

Сомбор 

200.000,00 

6 
Голф асоцијација 

Војводине 
Golfy Tour 

14. мај - 22. 

октобар 

2017. 

Нови Сад 200.000,00 

7 
Фудбалски савез 

Војводине 
Стручне трибине 

септембар-

новембар 

2017.  

Стара Пазова, 

школе у АП 

Војводини 

500.000,00 

УКУПНО   2.000.000,00 

Табела број 15: Одобрена средства по основу посебних програма 

 

  Посебан циљ 7.1.1.3. Повећано учешће ученика и студената на школским и 

универзитетским спортским приредбама (спортским манифестацијама и спортским 

такмичењима) – Буџетом за 2017. годину,у оквиру реализације програмских активности 

у оквиру годишњих програма савеза, секретаријат је  определио за Савез за школски 

спорт Војводине укупно 2.550.000,00 динара и за Универзитетски спортски савез Новог 

Сада 1.000.000,00 динара, који у оквиру својих годишњих програма реализују 

активности које имају за циљ повећано учешће ученика и студената на школскими 

универзитетским спортским приредбама(спортским манифестацијама и спортским 

такмичењима).  

  Посебан циљ 7.1.1.4. Побољшан стручно-педагошки рад и унапређена 

институционална сарадња у оквиру школског и универзитетског спорта – Реализација 

активности које имају за циљ побољшање стручно-педагошког рада и унапређење 

институционалне сарадње у оквиру школског спорта остварена је у сарадњи са Савезом 

за школски спорт Војводине, Друштвом педагога физичке културе Војводине, 

Покрајинских гранским савезима, Савезом за школски спорт града Новог Сада. 

1. У оквиру едукативног програма организовано је низ радионица у оквиру сајма 
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ЛОРИСТ- Нови Сад 2017. године 

- „Ђак репортер”- едукација предавање наших познатих спортских новинарa, Лазо 

Бакмаз, РТВ  

- Презентација истраживања о заинтересованости студената за враћање наставе 

физичког васпитања на факултете – Факултет спорта и физичког васпитања у Новом 

Саду 

- „Улога школског спорта у раној идентификацији талената“ – Покрајински завод  за 

спорт и медицину спорта 

- Фрушкогорски маратон – презентација – промо филм - Планинарски савез Војводине  

-  „Покренимо нашу децу” – координатор Горан Петровић 

- „Спортске игре младих” –Ивана Јовановић , Председник СИМ-а  за Србију 

- „Здраво растимо”  - Сања Угрен , координатор пројекта за Србију 

2. Стручни скуп - Округли сто на тему : „Актуелно у школском спорту код нас и у 

окружењу”. 

3. Организовани су семинари акредитовани од ЗУОВ-а   у сарадњи са Друштвом 

педагога физичког васпитања Војводине: 

- Примена иоп-а у настави физичког васпитања  

- Физичко васпитање у првом циклусу образовања и васпитања – увод у спорт  

  Посебан циљ 7.1.1.5. Подстакнуто значајније укључивање јединица локалне 

самоуправе у реализацију и унапређење школског и универзитетског спорта – У оквиру 

реализације активности из Акционог плана за спровођење Стратегије развоја школског 

спорта у АП Војводини, секретаријат је реализовао низ  истраживања о начинима 

функционисања и финансирања школског спорта на нивоу јединица локалних 

самоуправа и успостављања система функционисања. Спроведена анкетирања су 

показала многе недостатке али и дала неке од полазних основа за одређивање 

приоритета у оквиру  школског спорта као и у делу дефинисања механизама за 

унапређење функционисања система школског спорта нарочито на нивоу јединица 

локалних самоуправа. На основу заједничког рада и прикупљања свих искустава и 

знања израђени су анкетни упитници који су послати свим јединицама локалних 

самоуправа у АП Војводини, такође су организоване стручне трибине у пет 

војвођанских градова и општина, урађени  упитници за све учеснике трибина а након 

тога и урађена статистичка обрада и анализа свих добијених података. Након 

прикупљених података од стране јединица локалних самоуправа и анализе која се 

односила на финансирање школског спорта у јединицама локалних самоуправа, 

просечно издвајање за спорт у оквиру буџета војвођанских градова и општинама је 

изражено у следећим процентима: 

Градови: 

– Укупно 3% за спорт  

– 80,19% се издваја за такмичарски спорт 

– 3,34% се издваја за школски спорт 

Општине: 

– Укупно 2,25% за спорт  

– 81,95% се издваја за такмичарски спорт 

– 2,67% се издваја за школски спорт 

Ова анализа је такође показала да се средства намењена за школски спорт у 

равномерним односима распоређују: васпитно образовним установама, општинским 

спортским савезима и другим спортским организацијама у оквиру система школског 

спорта и удружењима педагога физичке културе, као и да се највећи део средстава 

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=823&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=830&godina=2014/2015
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издваја за трошкове превоза, а најмање за хонораре за стручна лица. Анализа која је 

спроведена након сумирања резултата учесника трибина на тему школског спорта 

показала је потпуно другачији однос, између онога какво спортски и просветни радници 

имају мишљење о школском спорту и онога како се та област спорта дефинише у 

буџетима јединица локалних самоуправа. Сама чињеница, да се чак 32,36% испитаника 

обухваћених анкетирањем определило, да је школски спорт приоритет број један, у 

односу на врхунски спорт, област спортске рекреације и спорт особа са инвалидитетом, 

говори у прилог наведеној констатацији. 

    У оквиру приоритетног циља 7.2. Повећање обухвата бављења спортом кроз 

развој и унапређење спортске рекреације, Општи циљ 7.2.1.  Повећан  обухват  

бављења  спортом  у  свим  сегментима  становништва  посебно  деце,  младих,  жена,  

особа  са  инвалидитетом и старих, Посебан циљ 7.2.1.1. Подстакнута и ојачана свест о 

важности  редовне физичке активности финансирањем програмских активности – 

годишњих програма Савеза спорт за све Војводине и Савеза за Рекреацију и фитнес 

Војводине као и подршком организацији спортске олимпијаде радника Војводине у 

великој мери доприноси унапређењу услова за укључивање што већег броја грађана у 

програме спортске рекреације. Реализацијом тих програма а посебно и медијском 

праћењу, ради се на подизању свести грађана о важности физичке активности као и о 

могућностима и доступностима бављења спортском рекреацијом. 

Током 2017. године реализовано је ПрвенствоВојводине у оквиру система 

радничког спорта, у оквиру ког су организована спортска такмичења у свих седам 

региона у Војводини а учешће је узело више од 1000 запослених.  Савез спорт за све 

Војводине је организовао фестивал спорта за све, на коме је учествовало више од 1000 

рекреативаца из целе Војводине а Савез спорт за све Војводине је у сарадњи са 

чланицама Савеза спорт за све Војводине такође реализовао и подржао укупно 40 

програма, који су били намењени посебно деци, старима и особама са инвалидитетому 

циљу реализације предложених програма, али пре свега јер се на тај начин подстиче и 

ојачава свест грађана о важности физичке активности: 

– 7 програма за децу и омладину са 1975 учесника; 

– 7 програма за одрасле (жене, радно-активно становништво) са 1417 учесника; 

– 1 програм за особе треће животне доби са 86 учесника; 

– 8 програма намењених свим категоријама становништва са 3798 учесника; 

– 4 међународна програма са 209487 учесника; 

– 13 програма едукативног и развојног карактера са 250 учесника. 

У наведеним програмима учествовало је укупно 217013 грађана из 25 

градова/општина АП Војводине : Нови Сад, Суботица, Панчево, Сомбор, Кањижа, Рума, 

Бечеј, Нови Бечеј, Ириг, Жабаљ, Врбас, Сента, Апатин, Вршац, Темерин, Ада, Нови 

Кнежевац, Србобран, Зрењанин, Кикинда, Тител, Бачка Топола, Мали Иђош, Инђија и 

Сремска Митровица. 

Такође током 2017. године реализован је и конкурс у складу са Акционим 

планом Програма развоја спорта у АП Војводини за период 2016 – 2018. године у 

оквиру ког је од укупног износа намењеног за конкурс 13.300.000,00 динара за 

афирмацију програма из области рекреативног спорта опредељено укупно 1.125.000,00 

динара за 6 пројеката. 

 Посебан циљ 7.2.1.2. Побољшани материјално-технички услови у циљу 

доступности свим грађанима да се баве спортом за све – У циљу побољшања 

материјално-техничких услова, како би се омогућило свим  грађанима да се баве 



Извештај о спровођењу Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период  

   2014 – 2018. године и Акционог плана за њену примену, извештајни период 2017. година  

44  

 

спортом у 2017.години,опредељено је укупно 5.500.000,00 динараиз буџета намењеног 

за унапређење спортске инфраструктуре, кроз финансирањe укупно три пројекта. 
    Посебан циљ 7.2.1.3. Подстакнуто значајније укључење јединица локалне 

самоуправе у финансирање програмских активности из области спортске рекреације и 

спорта особа са инвалидитетом – У оквиру финансирања од стране секретаријата, 

посебног  програма Савеза спорт за све  

Војводине, у 2016. години је реализован и пројекат израде Програма развоја спорта за 

све за период 2017 – 2020 године, исти  је усвојен у 2017. години а у оквиру Програма 

је као један од циљева дефинисано и позиционирање области спортске рекреације у 

оквиру финансирања спорта на нивоу јединица локалних самоуправа. Током 2017. 

године, реализовано је низ стручних трибина на тему  значајније гукључења јединице 

локалне самоуправе у финансирање програмских активности из области спортске 

рекреације и спорта особа са инвалидитетом. 
 У оквиру приоритетног циља 7.3. Развој и унапређење врхунског спорта, општи 

циљ 7.3.1. Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање услова 

за развој професионалног спорта, посебан циљ 7.3.1.2. Стварање услова за одржавање и 

даље постизање врхунског спортског резултата – у оквиру програмске активности 

„Развој, опремање и одржавање спортских објеката у АП Војводини – опремање и 

одржавање спортских објеката“  финансирао 38 пројеката са укупно 30.257.180,00 

динара. Носиоци ових пројеката су биле спортске организације са територије АП 

Војводине а пројекти су за циљ имали унапређење услова за развој врхунског спорта. 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину подржава рад покрајинских савеза 

кроз финансирање годишњих и посебних програма савеза као своју примарну активност 

за коју је у 2017. години издвојено 67% од укупног буџета за спорт.  

У оквиру финансирања врхунског спорта секретаријат је у 2017. години 

определио укупно 63.500.000,00 динара за годишње програме 50 покрајинских гранских 

савеза као и укупно 21.200.000,00 динара за посебне програме гранских савеза. 

- организација међународних спортских приредби од значаја за АПВ 17.500.000,00 

динара, 10 пројеката; 

- за посебне програме у складу са Акционим планом Програма развоја спорта у АП 

Војводини за период 2016-2018. године – 3.700.000,00 динара, 8 пројеката. 

Током 2017. године реализован је и посебан Конкурс за организацију спортских 

манифестација од значаја за АП Војводину са укупним износом од 7.500.000,00 динара, 

у оквиру ког је подржана организација укупно 21 спортске манифестације. 

Такође током 2017. године реализован је и конкурс у складу са Акционим планом 

Програма развоја спорта у АП Војводини за период 2016 – 2018. године у оквиру ког је 

од укупног износа намењеног за конкурс 13.300.000,00 динара за афирмацију  спорта 

опредељено 8.490.000,00 динара за 27 пројеката. 

Посебан циљ 7.3.1.3. Унапређење услова за развој спортисте до врхунског 

резултата  – Покрајински секретаријат за спорт и омладину  2012. године започео је 

пројекат „Спортски таленти Војводине“са циљем идентификације перспективних и 

талентованих спортиста узраста 14 до 20 година, континуираног праћења њихових 

резултата, перманентног тестирања у Покрајинском заводу за спорт и медицину 

спортаи улагања у њихов развој и напредак кроз стипендирање и подршку њиховим 

програмима. 

Од 2017. године за стипендирање могу конкурисати и спортисти из 

неолимпијских спортских грана, број стипендија није лимитиран, већ зависи од броја 

квалитетних кандидата. Секретаријат је током у 2017. године стипендирао 77 спортиста 
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из 30 спортова, 42 спортиста и 35 спортисткиње (у месечном нето износу од 15.000,00 

динара). 

Покрајински грански савези олимпијских и неолимпијских спортова предлажу и 

перспективне младе тренере за стручно усавршавање. У оквиру годишњих програма 

покрајинских спортских савеза током 2017. године финансираноје 16 спортских 

стручњака, од којих су две спортске стручњакиње. (Интересантно је да су оне једине 

биле и предложена од стране својих савеза, Тениског савеза Војводине и Куглашког 

савеза Војводине). Укупно опредељена средства за ове намене су 4 милиона динара. 

У циљ уунапређења врхунског спорта у спортску инфраструктурутоком 2017. 

године уложено је укупно 30.204.537,00 динара кроз финансирање 33 пројеката. 

 У оквиру приоритетног циља 7.4. Развој и унапређење спортске инфраструктуре, 

општи циљ 7.4.1. Развијена спортска инфраструктура, посебан циљ 7.4.1.1. 

Успостављена потпуна база података, односно евидентирано стањe постојеће  спортске 

инфраструктуре настављена је активност учешћа у Радној групи за истраживање стања 

спортске инфраструктуре у Србији. Одржани су састанци у Министарству. 

 Посебан циљ 7.4.1.2. План: Акционим планом за спровођење програма развоја 

спорта као и Закључком Покрајинске Владе бр: 66-13/2016 од 14. септембра 2016. 

године утврђено је да Покрајински секретаријат за спорт и омладину настави 

континуирани рад на евидентирању спортских објеката на територији АПВ. 

Прикупљени подаци имају за циљ да утврде број спортских објеката на територији АПВ 

као и да се даљом обрадом и анализом прикупљених података утврди њихово стање као 

и приоритети у даљем развоју и финансирању у овој области.  Планирано је да наведени 

подаци буду коришћени и за израду „Спортске мапе Војводине”. 

Реализација: Oстваривање циља евидентирања спортских објеката на територији 

АПВ базирано је на претпоставци коришћења расположивих података из матичне 

односно националне евиденције спортских објеката, а на основу члана 168. Закона о 

спорту, као и на даљем поступку уписа спортских објеката са територије АПВ у ову 

евиденцију. 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину обраћао се у више наврата Заводу 

за спорт и медицину спорта Републике Србије ради добијања ових података, као и ради 

континуираног евидентирања  спортских објеката.  

Такође у вези са овим, ПССО је припремио предлог пилот пројекта евидентирања 

спортских објеката у АПВ. Пилот пројектом би се обрадили подаци из пет општина у 

АП Војводини, што је презентовано Заводу за спорт и медицину спорта Републике 

Србије. У оквиру Радне групе  за реализацију активности истраживање о стању 

спортске инфраструктуре у Републици Србији коју је формирало Министарство 

омладине и спорта, учешће су узели и представници ПССО са предлогом  сарадње 

ПССО са Заводом за спорт и медицину спорта Републике Србије по горе наведеним 

основама, тј. на допуни дела евидентирања спортских објеката са територије АП 

Војводине кроз пилот пројекат, које Завод за спорт и медицину спорта Републике 

Србије није евидентирао, а све у циљу спровођења активности истраживања стања 

спортске инфраструктуре у РС за које је задужен Завод за спорт и медицину спорта 

Републике Србије..  

С обзиром да тражени подаци из матичних, односно националних евиденција нису 

прибављени и предлагана сарадња није остварена, до сада се нису стекли услови за 

остваривање овог дела плана. 

План: Акционим планом за спровођење програма развоја спорта као и 

Закључком Покрајинске Владе бр: 66-13/2016 од 14. септембра 2016. године 
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дефинисано је да Покрајински секретаријат за спорт и омладину   својим актом  утврди 

спортске објекте од значаја за АПВ а на основу претходно утврђених критеријума.  

Уређивање критеријума за утврђивање спортских објеката од значаја за АПВ 

планирано је за 2017. годину, а доношење акта којим се утврђују објекти од значаја за 

АПВ, планирано је за 2018.годину. 

Релализација: Планирана  активност проистекла је из законске обавеза Закона о 

спорту као и из аналогије са републичком стратегијом развоја спорта и акционим планом 

за њено спровођење  и  планирана је  уз претпоставку донетих  подзаконских аката на 

републичком нивоу. С обзиром да до сада нису дефинисани и утврђени критеријуми за 

утврђивање спортских објеката од значаја за Републику Србију, нису се стекли услови 

ни за уређивање критеријума за утврђивање објеката од значаја за АПВ. 

 У оквиру циља 8.1. Подизање капацитета спорта на свим нивоима власти, општи 

циљ 8.1.1. Успостављен конзистентни систем управљања и финансирања система 

спорта у Републици Србији, перманентна едукација, укључивање више у систем спорта 

жена, маргинализованих група, волонтера, посебан циљ 8.1.1.1. Повећани капацитети 

организација у области спорта за програмско финансирање њихове активности и 

делатности из јавних прихода (планирање, реализација, контрола) – у оквиру реализације 

активности која се односи на подизање капацитета територијалних спортских савеза и 

спортских организација са територије АП Војводине секретаријат је у оквиру програмске 

активности афирмација спорта у АП Војводини – програми којима се доприноси развоју 

спорта и афирмацији жена у спорту финансирао више пројеката који су имали за циљ 

реализацију стручних семинара из области спорта, а најзначајнији се односио на 

реализацију семинара „Пут ка олимпијским играма” у оквиру ког је део програма био 

намењен представницима локалних самоуправа у циљу унапређења рада и 

функционисања спорта на локалном нивоу – Имплементација програма развоја спорта и 

система финансирања спорта у  Војводини. 

Такође је у оквиру финансирања покрајинских гранских савеза у оквиру 

годишњих програма (укупно 56) предвиђено и савези су у обавези да реализују 

едукативни програм који подразумева реализацију семинара, конференција, трибина на 

тему спорта. 

 Посебан циљ 8.1.1.4. Повећани капацитети организација у области спорта за 

аплицирање ка фондовима Европске уније и другим приступним Фондовима - 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину у континуитету ради на оснаживању 

запослених и специјализацији одређеног броја запослених за рад на привлачењу 

екстерних средстава из фондова ЕУ. Правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места 2012. године образован је Сектор за материјално 

финансијске послове и управљање пројектима, а 2016. године дефинисана су радна места 

за ИПА пројекте и међународне програме и хармонизацију прописа из области спорта са 

прописима у ЕУ. 

Током 2011-2015. године реализован је ИПА пројекат  прекограничне сарадње 

„Yоuth ADRINET” вредан 3.640.321,60 евра на коме је Секретаријат био партнер, заједно 

са још 15 организација и институција из Италије, Словеније, Албаније, Хрватске и Босне 

и Херцеговине. Водећи партнер на пројекту била је Провинција Горица. Основни циљ 

пројекта био је  повећање активног учешћа младих у јавном животу, подстицање 

међусобног упознавања и развијање заједничких методологија, као и стварање нових 

пословних могућности у ширем контексту.  

Покрајински секретаријат за спорт и омладину активан је и на пољу писања 

предлога пројеката, те су сходно томе током 2017. године поднети предлози пројеката 
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на јавни позив за достављање предлога пројеката у оквиру Интерег ИПА 

прекограничног програма Мађарска – Србија објављен је 3. октобра 2016. године, као и 

у оквиру Интерег ИПА прекограничног програма Србија – Босна и Херцеговина. 

 Посебан циљ 8.1.1.5. Унапређење стручности и капацитета спортских 

организација у јединицама локалне самоуправе – Покрајински секретаријат за спорт и 

омладину је током  2017. године одржао низ консултација и састанака са представницима 

јединица локалних самоуправа и спортских савеза са територије АП Војводине. Основни 

циљ ових састанака био је приближавање улоге ЈЛС и територијалних спортских савеза у 

систему спорта Републике  Србије. Састанцима се уредно одазвао великих број 

представника локалних самоуправа и територијалних спортских савеза. Централна тема био 

је Закон о спорту и обавезе чинилаца спорта на нивоу ЈЛС које проистичу из закона. Такође, 

учесници састанака имали су прилике да укратко представе функционисање спорта у свакој 

појединачној ЈЛС, програме развоја и начине финансирања спорта. Састанци су 

реализовани у оквиру сајма туризма „ЛОРИСТ” – Нови Сад 2017. године, стручног 

семинара „Пут ка олимпијским играма” као и у оквиру многобројних посета које је 

реализовао Покрајински секретар за спорт и омладину. 

Посебан циљ 8.1.1.7. Перманентно праћење и анализа односао стварених 

спортских резултата у односу на уложена средства из буџета и других извора 

финансирања – Програмом развоја спорта у АП Војводини за период 2016 -2018. године 

и Акционог плана за његову примену у оквиру циља 8.1 Подизање капацитета спорта 

на свим нивоима власти у АП Војводини као посебна мера: 8.1.1.7.1. Компаративна 

анализа улагања у спорт из свих извора са постигнутим резултатима, током 2017. 

године реализоване следеће активности: Анализа финансирања спорта у АП Војводини, 

анализа постигнутих спортских резултата и компаративна анализа добијених резултата. 

Активности су  реализовати у сарадњи са Покрајинским заводом за спорт и медицину 

спорта, Спортским савезом Војводине, покрајинских гранским савезима и јединицама 

локалних самоуправа са територије АП Војводине. 

Посебан циљ 8.1.1.10. Укључен већи број жена, маргинализованих група и 

волонтера у систем спорта у Републици Србији – У оквиру буџетске 2017. године 

секретаријат је са укупно 2.500.000,00 динара финансирао реализацију посебног 

конкурса „Афирмација жена у спорту”.  Финансирано је укупно 56 пројеката од 76 

поднетих на конкурс, који су имали за циљ да допринесу унапређењу положаја жена 

као спортисткиња, стручњакиња у спорту и спортских стручњакиња у АП Војводини.  

 У оквиру циља 8.2. Стручно и научно – истраживачки рад у спорту и 

информациони системи, општи циљ 8.2.1. Унапређен стручни и научно-истраживачки 

рад у спорту и информациони системи, посебан циљ 8.2.1.3. Подизање капацитета 

Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије и Покрајинског завода за спорт и 

медицину спорта,уз повезивање са високошколским установама – У оквиру Буџету за 

2017. годину Покрајинског секретаријата за спорт и омладину планирана су и средства 

за Покрајински завод за спорт и медицину спорта као индиректног буџетског 

корисника и износила су 95.619.011,87 динара, средства у износуо д 42.619.011,87 

динара планирана су за трошкове редовног пословања и функционисања Завода, а 

преостала средства у износу од 53.000.000,00 динара за реализацију пројекта „Изградња 

Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци. 

У новембру месецу 2017. године у сарадњи са Покрајинским заводом за спорт и 

медицину спорта на Андревљу је организован  семинар на тему „Пут ка олимпијским 

играма” на коме су кључне теме биле: 

- „Развој спорта у Војводини”; 
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- „Летенка у блиској будућности”; 

- „Детекција талената, екцентрични тренинг и дијагностика тренираности”. 

Посебан циљ 8.2.1.4.  Унапређени информациони системи у спорту –  Покрајински 

секретаријат за спорт и омладину, у сарадњи са Спортским савезом Војводине и 

покрајинским гранским савезима, у претходном периоду, извршио је информатичку 

обуку (ECDL*) за све директне кориснике информационог система у спорту у АП 

Војводини. Такође, у претходном периоду је извршена надоградња и значајно 

унапређивање постојећег информационог система увођењем апликације за реализацију 

буџета покрајинских гранских савеза (https:/esavezi.rs/) путем које покрајински грански 

савези електронски (без папира) подносе захтеве за суфинансирање годишњих и 

посебних програма. У току 2016. године, креиран је посебан модул у оквиру 

информационог система еСавези (www.sportal.org.rs)који ће бити искоришћен за 

аутоматску обраду података неопходних за категоризацију покрајинских гранских 

савеза. Путем овог модула покрајински грански савези ће достављати све неопходне 

податке и документацију у електронском облику (домаћи и међународни резултати 

појединачних и екипних спортова, списак учесника такмичења, посебне табеле за 

области спорта, ...) 

 *ECDL (European Computer Driving Licence)обухвата познавање основне рачунарске 

писмености (тзв. европска рачунарска дозвола). Модули у оквиру овог сертификата јесу 

Windows, Word, Excel, Internet@Mail. 

Активности: 

1. Набавка сервера и пратеће опреме за техничко унапређење информационог система 

спорта у АП Војводини- webпорталeSavezi (www.sportal.org.rs): 

 У марту месецу 2017. године за потребе унапређења и иновирања информационог 

система у спорту у АП Војводини, Покрајински секретаријат за спорт и омладину из 

сопствених средстава, набавио је централну рачунарску опрему –сервер последње 

генерације: 

HP DL160 Gen9 Intel 6C E5-2603v3 1.6GHz, Mem 16GB H240 8SFF, HDD HP 3X300GB 

12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise, 550W, 1U Rack) Укупна вредност 

сервера износи: 349.640,00 динара. 

2. Набавка софтвера за унапређење информационог система спорта у АП Војводини– 

webпортал eSavezi (www.sportal.org.rs): - набављен софтвер 

 У априлу месецу 2017. године за потребе унапређења и иновирања информационог 

система у спорту у АП Војводини, Покрајински секретаријат за спорт и омладину из 

сопствених средстава, набавио је следећи софтвер за управљање базама података и 

израду веб апликација: 

– Navicat for MySQL (Windows) Enterprise Edition (1 лиценца) 

– PHPMaker 2017 Upgrade (1 лиценца) 

– PHP Report Maker 10.0 Upgrade(1 лиценца) 

– Artisteer Standard Edition(1 лиценца) 

Укупна вредност софтвера износи: 128.720,28 динара. 

3. Ажурирање података и креирање нових база 

4. ECDL обука будућих корисника  информационог система спорта у АП Војводини– 

webпортал eSavezi (www.sportal.org.rs) 

5. Набавка ECDL лиценце и индекса за сертификовање полазника курсева 

6. Организација ECDL обуке 

   У новембру месецу 2017. године за потребе подизања капацитета представника ЈЛС 

https://esavezi.rs/
http://www.sportal.org.rs/
http://www.sportal.org.rs/
http://www.sportal.org.rs/
http://www.sportal.org.rs/
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набављена је ECDL лиценца и 40 ECDL Start индекса, обука и сертификација ће бити 

реализована у току 2018. године. 
 

4.2. Извештаји Министарства унутрашњих послова, Министартсва одбране, 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфрастурктуре и Министарства трговине, туризам и телекомуникација 
 

Министарство унутрашњих послова је доставио наративни извештај за 2017. 

годину у погледу реализованих активности дефинисаних Акционим планом за 

спровођење Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период од 2014 - 2018. 

године. Извештај се односи на 8.5. Спорт у полицији, односно 8.5.1. општи циљ: 

Унапређен спорт у полицији Приказани су резултати и активности по посебним 

циљевима из Акционог плана за спровођење стратегије спорта: 

Посебан циљ 8.5.1.1. Ојачани капацитет запослених у МУП да кроз учешће у 

спортским активностима допринесу развоју система спорта у Србији континуирано се 

ради на томе да се обезбеди да стручне спортске способности запослених у МУП 

допринесу развоју система спорта у Републици Србији учешћем у раду спортских 

клубова и организовањем спортских манифестација, као и да се обезбеди учешће 

запослених у МУП у спортским активностима и спортским националним и 

међународним манифестацијама. Посебан циљ 8.5.1.2. Постигнут потребан ниво 

стручних знања, вештина и способности које доприносе успешном раду припадника 

МУП нема реализованих активности у односу на претходни циклус извештавања. 

Сходно посебном циљу 8.5.1.3. Ојачан капацитет спортских савеза и клубова из 

области спорта на води, под водом и алпинизма за њихово обучавање и укључивање у 

систем заштите и спасавања у Републици Србији, запослени у Министарству 

унутрашњих послова континуирано се усавршавају и оспособљавају кроз реализацију 

специјалистичких обука и Програма стручног усавршавања који се доносе на 

годишњем нивоу, у складу са потребама организационих јединица. 

Активност која прати наведени посебни циљ је и израда Програма курсева техника 

алпинизма који се састоји из три целине: 

- курс летње технике алпинизма; 

- курс зимске технике алпинизма; 

- курс специјалне технике алпинизма. 

Наведени програм тренутно је у поступку потписивања и након ступања на снагу, 

његовом реализацијом значајно ће се ојачати уже стручне спортске способности 

запослених. 

Министарство унутрашњих послова Републике Србије доследно и уз ангажовање 

свих расположивих ресурса примењује националне правне прописе и ратификоване 

међународне конвенције у циљу превенције и сузбијања насиља и недоличног 

понашања гледалаца на спортским приредбама. У складу са надлежностима 

Министарства унутрашњих послова прописаних Законом о министарствима и 

полицијским пословима прописаним у Закону о полицији, континуирано се прати стање 

јавног реда на спортским приредбама и примењују законом предвиђене мере, са 

нарочитим акцентом на навијачке групе и њихове активности пре, за време и након 

одржавања спортских приредби. Одлуком Владе Републике Србије, 05 број 02-

7875/2017/2017 од 22.08.2017. године, образован је Национални савет за спречавање 

негативних појава у спорту. Детаљнији извештај у поглављу 6. о спровођењу Акционог 

плана за спровођење Стратегије спорта у Републици Србији за период од 2014 – 2018 у 
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оквиру Општег циља 8.8.1. „Унапређење мера за спречавање свих негативних појава у 

спорту”.  

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, у сарадњи са релевантним 

државним органима и другим партнерима, уз обавезу препознавања потребе 

заједничког деловања и одговорног учествовања, континуирано предузима низ мера и 

радњи у циљу ефикасније борбе против насиља и недоличног понашања на спортским 

приредбама. Реализацијом планираних активности, тежи се минимизирању узрока који 

доводе до негативних појава у спорту. Такође, у складу са својим надлежностима, 

спроводи низ мера и активности у циљу јачања сопствених капацитета, унапређења 

рада, спречавања негативних појава у спорту у погледу смањења насиља на спортским 

приредбама и реализације планираних активности. 

Полицијски службеници Министарства, активно учествују у раду тела и органа 

Савета Европе, односно на Конференцијама и Семинарима у организацији европских 

организација, која се баве и чија је превасходна тема насиље и недолично понашање 

гледалаца на спортским приредбама, у циљу размене позитивних примера добре праксе 

и искуства из претходног периода. Kонтинуирано су учествовали у раду Сталног 

комитета Савета Европе за спровођење Европске Конвенције о насиљу и недоличном 

понашању гледалаца на спортским приредбама, коју је Република Србија потписала, 

ратификовала и у складу са националним законодавством примењује. Представници 

Министарства су активно учествовали и у изради нове Конвенције о интегрисаном 

приступу безбедности, сигурности и услугама на фудбалским утакмицама и другим 

спортским приредбама, која је ступила на правну снагу 01.11.2017. године и која мења 

актуелну Конвенцију из 1985. године. Препознајући значај Нове Конвенције као 

референтног документа на пољу безбедности и сигурности на спортским приредбама, 

визију Сталног комитета Савета Европе којим се развија мулти-агенцијски интегрисани 

приступ организацији спортских приредби, Министастарство унутрашњих послова ће у 

наредном периоду, кроз наставак сарадње са Министарством омладине и спорта, 

предузимати активности у циљу ефикасне сарадње са Сталним комитетом Савета 

Европе, односно у циљу заузимања заједничког става и евентуалног покретања 

процедуре за потписивање Нове Конвенције.  

Учешће у раду међународних тела, чија је тема проблематика испољавања 

негативних појава у спорту, представља јединствену прилику да се кроз активну 

дискусију, непосредно сагледају актуелни трендови и тренутне интенције у земљама ЕУ 

када је у питању организација међународних и националних спортских догађаја, при 

чему треба имати у виду да надлежни органи Републике Србије који се баве 

безбедношћу и сигурности на спортским приредбама, спроводе низ активности у циљу 

реализације одредби Акционог плана у вези отвореног Поглавља 24 „Правда, слобода и 

безбедност”, потпоглавље „Полицијска сарадња”. Ефекти учешћа на поменутим 

састанцима, доприносе јачању сопствених капацитета и унапређењу постојећег начина 

рада, који се базирују на примерима добре праксе 

Министарство одбране доставило је наративни извештај о спровођењу стратегије 

развоја спорта у коме приказује резултате за релевантне опште и посебне циљеве. 

Спорт у војсци је званично препознат као област спорта у Републици Србији на 

основу члана 3. Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици 

Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта (Сл. 

Гласник 51/2016). У претходном периоду спорт и спортске активности у војсци, 

прописане упутствима о физичкој обуци и спортским такмичењима, допринеле су 

остваривању средњег нивоа пројектованих резултата, како у смислу изграђених 
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физичких способности и навика бављења спортом ради доброг здравља припадника 

Министарства одбране и Војске Србије (у даљем тексту: МО и ВС), тако и спортских 

постигнућа на домаћим и међународним војним спортским такмичењима. Oдређени 

број припадника МО и ВС (спортиста) остварио је напредни ниво форме, уз активно 

учешће Катедре за ФК (професора носиоца спортских секција) и захваљујући раду по 

посебном програму клубских и личних тренера из грађанства. 

Општи циљ Стратегије 7.1.1. (унапређен школски и универзитетски спорт) 

остварује се уједначеним темпом у Министарству одбране (Војна академија и Војна 

гимназија), нарочито у делу посебних циљева, који се односе на: 1) функционисање 

повећаног броја спортских секција, ваннаставних и рекреативних активности; 2) 

стручан рад и учешће на спортским приредбама; 3) двосмерну сарадњу са школама, 

факултетима и организацијама у области спорта; и 4) медијско праћење и промоцију 

школског и универзитетског спорта. Начело Стратегије у области школског спорта да 

сваки ученик буде укључен у некој спортској секцији, у потпуности је остварено. У 

области универзитетског спорта превладава учешће екипа Универзитета одбране  у 

лигама Универзитетског спортског савеза Београда. 

Општи циљ Стратегије 8.5.1. (Унапређен спорт у војсци) реализује се у складу са 

прописима који регулишу: 1) физичку обуку и спортска такмичења у Војсци Србије; 2) 

нормативе о покретним стварима за обуку трајних и потрошних вредности; 3) 

категоризацију војних спортиста и спортских стручњака у МО и ВС; 4) напредовање у 

војној каријери и награђивању спортиста; и 5) исхрану спортиста у војсци.  

У 2017. години надлежности организационе целине Министарства одбране за 

спорт није у потпуности уподобљена са прописима који се примењују у Републици 

Србији, али је у току дефинисање тела које ће се на нивоу Министарства одбране 

бавити спортском делатношћу (опционо: Одсек или Центар за војни спорт, са 

спортском јединицом, с једне стране и војно спортско друштво, с друге стране), што 

представља темељ интегрисања војног у цивилни спорт, укључујући образовање у 

области спорта и спортске медицине у војсци, уз остварену родну и полну 

равноправност. Учешће припадника Министарства одбране и Војске Србије на 

спортским такмичењима у Републици Србији регулисано је годишњим Планом 

припрема, учешћа и подршке МО и ВС на спортским приредбама у Републици Србији. 

У 2017. години израђен је документ којим се регулишу припреме, интерно 

категорисаних, спортиста и спортских екипа у Војсци Србије, за учешће на државним и 

међународним спортским такмичењима, чиме су услови за реализацију тренажног 

процеса и здравствене контроле и заштите, у радно време, значајно унапређени. 

Припадници МО и ВС који су репрезентативци Републике Србије у свим спортским 

гранама, на позив селектора репрезентација, учествују без ограничења на спортским 

такмичењима и организованим припремама у Републици Србији и иностранству. 

Обављање одређених спортских активности и спортских делатности регулисано је 

упутствима о физичкој обуци и спортским такмичењима у Војсци Србије, као и другим 

документима министра одбране и начелника Генералштаба Војске Србије, којима се ова 

област усклађује са прописима који се примењују у Републици Србији (Закон о спорту, 

Стратегија развоја спорта и др.).  

У 2017. години усвојене су одређене измене Упутства о физичкој обуци у Војсци 

Србије и усаглашен је текст нацрта Правилника о спортској делатности и раду 

спортских удружења у Министарству одбране и Војсци Србије, чиме ће бити 

унапређено:  



Извештај о спровођењу Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период  

   2014 – 2018. године и Акционог плана за њену примену, извештајни период 2017. година  

52  

 

− планирање и управљање спортским активностима у складу са прописима који се 

примењују; 

− стање функционалних и оперативних способности припадника МО и ВС; 

− интегрисање спорта у војсци у систем спорта у Републици Србији; 

− спортска култура припадника Министарства одбране и Војске Србије; 

− изграђивање навика за физичким вежбањем ради опоравка, одржавања доброг здравља 

и физичке и духовне уравнотежености припадника МО и ВС; 

− промовисање основних вредности војног позива и институција Система одбране на 

спортским приредбама у Р. Србији и иностранству (из календара CISM и др.); 

− пружање стручне саветодавне подршке у организацији и раду спортских удружења 

МО и ВС; 

− планирање и управљање војним спортским догађајима; 

− управљање спортским објектима у МО и ВС; 

− организација и спровођење припрема спортиста и спортских екипа; 

− сарадња са спортским институцијама у Републици Србији и иностранству; 

− планирање и обезбеђивање спортске опреме и реквизита; 

− развој научно-истраживачког рада и стручног усавршавања у области спорта; 

− дијагностика и праћење опште и посебне здравствене способности, морфолошког 

стања и функционалних способности и психо-социјалног стања спортиста, као и 

њиховог опоравка, исхране и суплементације; 

− развој спортске инфраструктуре у МО и ВС; 

− развој информисања и маркетинга у спорту у војсци; 

− развој врхунског спорта у војсци. 

Наведеним Правилником биће дефинисани посебни услови формирања и рада 

војних спортских удружења, што ће омогућити интензивнији развој спорта у војсци и 

ефикасно јачање физичких способности припадника МО и ВС и постизање престижних 

спортских постигнућа на такмичењима из домаћег и међународног војног спортског 

календара. 

Извештај Министарства просвете, науке и технолошког заснива се на 

достављеним информацијама које се односе на циљеве, активности и мере из делокруга 

Министарства. 

 У оквиру  Акционог плана за спровођење Стратегије, 7.1.1. Општи циљ: 

Унапређен школски и универзитетски спорт, 7.1.1.2. Посебан циљ: Повећан број 

спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних активности у 

оквиру школског и универзитетског спорта, с обзиром на ограниченост расположивих 

финансијских средства, одржан је, у односу на претходну годину, број учесника и 

спортских секција на школским такмичењима. У појединим школским управама 

реализована су истраживања на основу којих је утврђена потреба за интензивнијим 

радом на побољшању припрема за такмичења, за повећањем броја школа у којима се 

реализују међуодељењска и школска такмичења, као и ширим избором спортских грана 

у којима се ученици такмиче. 

  Савез за школски спорт и Србије пријавио је следећа такмичења која су увршћена 

у Календар такмичења ученика основне школе и Календар такмичења ученика средњих 

школа, за школску 2016/2017. годину (објављени на званичној интернет страници 

Министарства и у листу „Просветни преглед”, број:611-00-02160/2016-03 од 19.12.2016. 

године): стони тенис, пливање,карате, рукомет, одбојка, стрељаштво, спортска 

гимнастика, кошарка, мали фудбал, атлетика, џудо, мале олимпијске игре (1-3. разред 

основне школе), мини атлетика (3-6. разред основне школе), тенис, шах, као и 
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такмичења ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом. Одржана је републичка 

смотра „Крос РТС-а кроз Србију“.  Готово сва такмичења имају све захтеване  нивое: 

школски, општински, окружни, републички, а кошарка и мали фудбал и међународни 

ниво. Програмом такмичења за основне и средње школе, као и Стручним упутством за 

организовање такмичења и смотри ученика основне и средње школе, ово министарство 

је остварило битне претпоставке за реализовање мера/задатака из Стратегије: 

проширење понуде спортских секција у школи, проширење понуде ваннаставних 

спортских активности у оквиру школе, развој нових модела спортско-рекреативних 

такмичења  и посебно – јачање сарадње школе и спортских организација у циљу 

унапређивања школског спорта. 

 Посебан циљ 7.1.1.3. Повећано учешће ученика и студената на школским и 

универзитетским  спортским приредбама (спортским манифестацијама и спортским 

такмичењима – кључна активност у остваривању наведеног посебног циља – стварање 

услова за испуњење основних приоритета школског спорта: свеобухватност, 

здравствени аспект и препознавање талената – најдоследније и континуирано се 

остварује наведеним програмима такмичења за ученике основне и средње школе и 

њиховим праћењем. Кључна претпоставка за остваривање задатака из Стратегије  

квалитетније праћење система спортских и универзитетских такмичења, као и 

обезбеђивање неопходности организовања међуодељењских, међуразредних и 

унутаршколских такмичења, остварена је захтевом у Стручном упутству о 

организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе, број: 611-00-

02160/2016-03 од 19.12.2016. године: „Школско такмичење и смотра је обавезан ниво,  

изузев кад је број пријављених ученика мањи од пет”.  

 Задатак –  системом школског спорта обезбедити социјалну интеграцију ученика 

са инвалидитетом – остварује се континуирано тако што се у календарима такмичења, а 

то значи и у школској 2016/2017. години, налазе и такмичења  ученика основне и 

средње школе са сметњама у развоју и инвалидитетом. Организатори такмичења за 

ученике основне школе, у школској 2016/2017. години, били су Специјална школа са 

домом ученика „Бубањ“ из Ниша, Национални спортски савез слепих и слабовидих и 

Удружење за спорт хендикепираних ученика Србије СПОРТХУС,  а за ученике 

средњих школа Заједница школа за образовање ученика са сметњама у развоју и 

инвалидитетом Републике Србије,  Национални спортски савез слепих и слабовидих и 

Удружење за спорт хендикепираних ученика Србије СПОРТХУС.   

 У Министарству просвете, науке и технолошког развоја створени су кадровски 

услови за унапређивање базе података, тако да се планира свестраније праћење 

укључивања ученика у поједине спортске гране, као и њихових постигнућа у појединим 

областима. 

 Уважавајући значај здравља ученика и податке о актуелном стању у тој области 

добијене истраживањима, ово министарство планира да подстиче континуиран рад на 

унапређивању наставе физичког васпитања. 

Извештај Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфрастурктуре заснива се 

на достављеним информацијама које се односе на циљ 8.6. Спортски туризам и 

партнерство између спорта и животне средине и циљ 8.8. Негативне појаве у спорту. 

У оквиру циља 8.6. Спортски туризам и партнерство између спорта и животне 

средине, општи циљ 8.6.1. Унапређен однос спорта, туризма и животне средине, 

посебан циљ 8.6.1.1. Подстакнуте и ојачане везе спорта и туризма и животне средине, 

активности: Побољшање ефикасне енергетске ефикасности спортских објеката, мера: 

Неговати одрживи развој спортско рекреативне инфраструктуре по питањима очувања 
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енергије и очувања животне средине, на основу података из интерне базе Министарства 

о пасошима достављеним од стране овлашћених организацијакоје издају енергетске 

пасоше, у току 2017. године Министарству је достављено укупно5 енергетских пасоша 

за реконструкцију зграда за спорт и рекреацију и то: 

1. Објекат: Мала Сала у комплексу „Београдска арена”, на Новом Беграду. Постојећа 

зграда је унапређена за један енергетски разред (сада „D“ разред) површине 2.924,40 m2; 

2. Објекта: Смештајни објекат бр.12 „Титоград”, Кладово, Омладински спортски камп 

„Караташ”. Постојећа зграда је унапређена за минимум један разред (сада „C“ разред) 

површине 477,75 m2; 

3. Објекат: Зграда специјалне намене за спорт и рекреацију, Београд, Савски Венац. 

Постојећа зграда унапређена за један разред (сада „Е” разред) површине 1.811 m2; 

4. Зграда намењена за спорт и рекреацију- сала, Руменка. Постојећа зграда унапређена 

за један разред (сада „Е” разред) површине 1.015,38 m2; 

5. Спортска сала  у оквиру школе - гимназија „Вељко Петровић”, Сомбор. Постојећа 

зграда унапређена за један разред (сада „Е” разред) површине 710 m2. 

Број енергетски унапређених зграда којим располаже Министарство није коначан, 

јер законом није прописанаобавеза издавања енергетских пасоша кроз електронску базу 

– Централни регистар енергетских пасоша, чиме би се вршила контрола броја издатих 

енергетских пасоша, а самим тим и број енергетски унапређених објеката. 

 У оквиру циља 8.8. Негативне појаве у спорту, општи циљ 8.8.1. Унапређене мере 

за спречавање свих негативнох појава у спорту, посебан циљ 8.8.1.1. Успостављен  

механизам за доследну примену Националне стратегије за борбу потив насиља на 

спортским приредбама за период 2014–2018. Координационо тело за родну 

равноправност којим председава потпредседница Владе и министарка грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре и ФК „Црвена Звезда” укључили су се заједно у глобалну 

кампању „16 дана активизма против насиља над женама”. Сваке године од 25. новембра 

до 10. децембра обележава се „16 дана активизма против насиља над женама”. У 

питању је глобална, светска кампања коју обележава 1.700 организација у преко 100 

држава света. Кампања почиње 25. новембра Међународним даном борбе против 

насиља над женама и завршава се 10. децембром, Међународним даном људских права. 

Подршком овој светској кампањи, послали смо јасну поруку Србији и свету да је 

насиље над женама у Србији недопустиво и да ниједна жена више не сме да буде 

убијена.Тим поводом на утакмици против ФК „Келн”, 7. децембра 2017. године 

постављен је транспарент са поруком „Стоп насиљу над женама”, дуг 17м. ФК „Црвена 

Звезда” је први клуб који се укључио у светску кампању против насиља над женама. 

Министарства трговине, туризам и телекомуникација у оквиру циља 8.6. Спортски 

туризам и партнерство између спорта и животне средине, а на основу Стратегије развоја 

туризма РС 2016–2025 један од 11 издиференцираних туристичких производа од 

посебног значаја за развој туризма Србије су манифестације/догађаји (културни, 

спортски и др). У оквиру SWOT анализе туризма Србије, спортисти наше земље су 

препознати као „амбасадори и промотери” позитивног имиџа, што представља снагу за 

развој туризма. Директни ефекти девизног прилива од туризма остварују се од промета 

на спортским теренима, у „wellness” и „spa” центрима који се користе за масовну 

активну рекреацију, припрему професионалних спортиста у туристичким местима, као 

и од одржавања врхунских спортских догађаја европског и светског значаја. При 

спровођењу ефикасне секторске политике у туризму која се односи на  унапређење 

туристичких производа и услуга Србије, неопходна је подршка пословним и 

професионалним удружењима и спортским савезима како би се унапредили постојећи и 
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подстакао развој нових туристичких производа. Наведено се односи на област туризма 

специјалних интересовања који подразумева опремање туристичких, спортских, 

адреналинских и др. садржаја и атракција у туристичким дестинацијама Србије. За боље 

позиционирање туризма у Србији потребно креирати конкурентну туристичку понуду 

засновану на савременим мотивима и искуствима туриста. На основу трендова на 

туристичком тржишту идентификоване су групе мотива и искустава које поред 

природе, културе/историје/обичаја, забаве, здравља, пословног туризма, чини спорт, 

рекреација и авантура.  

Према наведеној Стратегији матрицом за конкурентно позиционирање производа 

по групама и дестинацијама, спорт и авантура предвиђени су за све дестинације које 

имају предуслове за развој овог производа. Од 18 дестинација које је Стратегија 

идентификовала, туристички производ зимски спортови и спортови на води треба да се 

развијају у следећим дестинацијама:  

– Копаоник (спортови зимски); 

– Крагујевац/Поморавље (спортови на води); 

– Голија, Нови Пазар и Ивањица (спортови зимски). 

 

4.3. Извештај Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије 

 

  У оквиру приоритетног циља развој спорта деце и омладине, општег циља 7.1.1. 

Унапређен школски и универзитетски спорт, посебног циља 7.1.1.4. Побољшан стручно 

педагошки рад и унапређена институционална сарадња у оквиру школског и 

универзитетског спорта где су у оквиру активности Подизање  нивоа стручног рада у 

школском и универзитетском спорту, тако да су испуњени законски и квалитативни  

услови у погледу потребних стручних квалификација и знања за рад са децом и 

омладином предвиђене мере организација стручних трибина, семинара и симпозијума у 

циљу едукације наставника разредне наставе, наставника физичког васпитања, 

координатора школског спорта, секретара школских спортских савеза и директора 

школа ЗСМСРС је у извештајном периоду у потпуности сарађивао у оквиру свог 

делокруга рада са другим одговорним институцијама и партнерима у циљу побољшања 

стручно- педагошког рада и унапређена институционалне сарадње у оквиру школског 

спорта. У извештајном периоду је настављена сарадња са Савезом за школски спорт 

Србије кроз организацију и реализацију републичких такмичења за децу освних и 

средњих школа, на којима су учествовала 1203 ученика. Такмичења су организована у 

следећим спортовима: кошарка, рукомет, одбојка и футсал. 

 У оквиру другог приоритетног циља Повећање обухвата бављења грађанки и 

грађана спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације, општег циља 7.2.1. 

Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце, 

младих, жена, особа са и инвалидитетом и старих и посебног циља 7.2.1.1. Подстакнута 

и ојачана свест о важности  редовне физичке активности где су у оквиру активности 

Медијска промоција редовне физичке активности у функцији здравља предвиђене мере 

Медијска кампања о потреби  физичке активности ЗСМСРС је у извештајном периоду 

реализовао један истраживачко-едукативни пројекат под називом „Начини прави избор 

за дугогодишње здравље”, током којег су испитиване животне навике повезане са 

здрављем и подизана свест грађана о важности редовне физичке активности и здраве 

исхране. У оквиру овог пројекта је анкетиран и едукован репрезентативни узорак 

грађана на територији целе Републике Србије (3822 учесника у пројекту, свих узрасних 

категорија) са аспекта важности редовне физичке активности и правилне исхране. Као 
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један од важних резултата издат је Национални водич о физичкој активности и исхрани, 

а који садржи препоруке за све старосне популације грађана и који је доступан у 

електронском и штампаном облику. 

Планирана активност у 2018. години је наставак започетог истраживачко - 

едукативног пројекта Начини прави избор за дугогодишње здравље, јер је основни циљ 

поменутог пројекта управо подизање свести о важности редовне физичке активности и 

здраве исхране. Значајност и редовност физичке активности прати и редовно 

контролисање здравственог статуса становништва а посебно вулнерабилних категорија 

и то је оно на чему нови закон о спорту инсистира а Завод спроводи у пракси. Током 

2017. године Завод је подржао велики број манифестација и кампања са истим циљем а 

у склопу актуелног пројекта Безбедно, здраво и спортски за младе „Искорачи и ти” под 

називом „Физичка активност у служби здравља популације”, одржано је више 

предавања.  Поводом Светског Дана борбе против Дијабета организован је заједнички 

скуп са Удружењем за борбу против дијабета из Крагујевца. Медијски веома запажена и 

подржана, стручна трибина Завода је имала за циљ подизање свести јавности али и 

пружање подршке организовањем промотивних бесплатних прегледа и моторичких 

тестирања за децу која су оболела од дијабета. 

 У оквиру трећег приоритетног циља развој и унапређење врхунског спорта, 

општи циљ 7.3.1. Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање 

услова за развој професионалног спорта, посебан циљ 7.3.1.1. Подизање капацитета и 

даље унапређење стручног рада у области  врхунског спорта где су у оквиру активности 

унапређење компетентности спортских стручњака и стручњака у спорту предвиђене 

мере Ниво компетентности и радне професије спортских стручњака и стручњака у 

спорту ЗСМСРС је у извештајном периоду у потпуности сарађивао у оквиру свог 

делокруга рада са другим одговорним институцијама и партнерима на стварању услова 

за одржавање и даље постизање врхунског спортског резултата. ЗСМСРС је у циљу 

унапређења компетентности спортских стручњака: 

– учествовао у организовању и реализовању XII Национални семинар за стручно 

усавршавање спортских радника у систему спорта Републике Србије, организованог у 

оквиру Сајма спорта; 

– сарадници ИНДОК одељења су у току 2017., континуирано пружали стручно 

саветодавну помоћ свим учесницима у систему спорта РС оквиру својих делатности. У 

току 2017. године пружено је преко 8000 стручно саветодавних помоћи; 

– 8 Континуираних медицинских едукација што је за 50% већа реализација у односу на 

2016. годину а за 100% већа реализација у односу на постављени план за 2017. 

У циљу унапређивања медицине спорта у Србији, одржан је континуитет и у 

начном и у стручном слислу. Подршка и сарадња са бројним институцијама и 

партнерима од значаја како у земљи тако и шире, била је до великог значаја за Завод у 

свим сегментима. 

Бавећи се стратегијом медицине спорта и планом у наредне 4 године, Завод је почео 

да улаже у свој кадар и њихово стручно усавршавање што кроз специјалистичке и 

докторске студије (спортске медицине и педијатрије), што кроз разне програме 

едикативног карактера (КМЕ). Током 2017. године двоје лекара је обавило своју 

специјализацију из медицине спорта а у наредних 2 месеца, установа ће имати укупно 

четворо нових специјалиста поменуте делатности. Тренутно је на специјалистичком 

усавршавању још један лекар на последњој години специјализације педијатрије као и 

три лекара на докторским студијама на партнерским Универзитетима у Београду, 

Новом Саду и Крагујевцу. 
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Завод као чланица Колаборативних Центара ФИМС-а од 2014. године, постаје 

изузетно препознатљива и ужива велико поштовање од стране својих иностраних 

партнера. Протекла 2017. година је заокружена годишњим извештајем који је Завод као 

и протеклих година, проследио ФИМС-у за потребе годишњег скупа чланица у 

Гвадалахари, Мексико у новембру месецу.  

Делегација Завода за спорт и медицину спорта РС заједно са представницима МОС-

а и Рукометног Савеза Србије, обишла је Национални тренинг Центар ИНСЕП у Паризу 

22.11.2017. године са циљем успостављања пословно техничке сарадње две 

институције, планиране за почетак 2018. године. 

Апликација Завода за сертификат ФИФЕ, здравственог центра, још увек је актуелна 

и у процедури до даљег због формирања нове Здравствене Комисије која је започела 

2017. године. 

У сопственој организацији Завод је омогућио неколико важних стручних скупова: 

„Ургентна стања у спорту”, „Примена регенаративне медицине у лечењу акутних и 

хроничних ортопедских стања”, „Повреде у рагбију и улога лекара у рагби тиму “, 

„Улога лекара на такмичењима у борилачким спортовима”, „Заједно против 

остеопорозе”, „Савремени приступ дијагностици кардиоваскуларних болести и лечење 

код деце – активних учесника у спорту” (планирана за 17.12.2016. године)„ (Примена 

ергоспирометрије у савременој дијагностици”, „Спортска компресија и опрема”, 

„Правовремено препознавање деце ниског раста”, „Основне мере реанимације и 

аутоматска спољашња дефибрилација – примењивост у медицини спорта”, „Примена 

ортомолекуларних једињења у медицини спорта”, „Физичка активност и метаболизам 

из угла молекуларне биологије”, „Савремена дијагностика и лечење лумбалног бола”). 

Присутни смо били 2017. године и као позивни предавачи на већим стручним 

скуповима у организацији Удружења за превентивну педијатрију Србије, али и 

учествовали испред Завода, по први пут, у публикацији уџбеника за специјалистичку и 

постдипломску наставу „Проблеми у педијатрији 2017”. 

У циљу унапређивања медицине спорта у Србији неопходна је подршка и 

сарадња бројних институција и партнера. 

Одлична сарадња је, по традицији, настављена са ССС, Олимпијским комитетом 

и АДАС-ом али и са Факултетима за физичку културу и Медицинским Факултетима у 

Крагујевцу и Новом Саду, потом установама попут ВМА, предложена сарадња  бројним 

консултантима из области медицине - формиран по први пут Конзилијарни лекарски 

тим Завода, Институтом за спорт у Паризу (ИНСЕП), одржани традиционално добри 

односи са ФИМС-ом, представницима центра CONI испред Италијанског Олимпијског 

Комитета и као многим другим потенцијалним сарадницима. 

У оквиру приоритетног циља развој спорта деце и омладине, општи циљ 7.3.1. 

Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање услова за развој 

професионалног спорта, посебан циљ 7.3.1.2. Стварање услова за одржавање и даље 

постизање врхунског спортског резултата где су у оквиру активности врхунско 

окружење врхунског спорта предвиђене мере спортско медицинска заштита, наука, 

социјална брига и сигурност спортиста ЗСМСРС је у извештајном периоду у 

потпуности сарађивао у оквиру свог делокруга рада са другим одговорним 

институцијама и партнерима на стварању услова за одржавање и даље постизање 

врхунског спортског резултата. ЗСМСРС је кроз своје редовне активности прегледа, 

тестирања допринео очувању здравља спортиста, као и реализацији других 

предвиђених мера у оквиру овог дела.  
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Сектор медицине и психологије спорта за период од 01.01. – 10.12.2017. године је 

обавио: 

Укупан број корисника 12.077 

Лабораторијске анализе (ККС и биохемијске анализе) 9.340 

Функционална тестирања 5.030 

Ултразвучни преглед срца 1063 

Додатне кардиолошке услуге (холтер ЕКГ-а и холтер ТА) 48 

Физијатријски преглед 1.169 

Физикалне процедуре 2.433 

Психолошка тестирања 772 

Преглед и функционално тестирање репрезентативаца  320 

Преглед и функционално тестирање стипендиста МОС-а 774 

Преглед и функционално тестирање репрезентативаца за Зимски ЕЈОФ 58 

Преглед деце РФЗО (6-14год) 5189 

 

ЗСМСРС је у 2017. години спровео укупно 1802 моторичка тестирања спортиста 

од тога 680 тестирања у циљу превенције повређивања и тиме утицао на очување 

здравља спортиста, односно 1122 контроле тренираности (процена моторичких и 

функционалних способности) у циљу постизања врхунског резултата. У односу на 

годишњи план за 2017. годину, број обављених тестирања је премашен за 20.1%. У 

2017. години је задржан значајан проценат комерцијалних тестирања који је сада на 

нивоу 40.5% што је значајан помак у односу на период од пре 3 године када је број 

комерцијалних тестирања био испод 5%. 

У оквиру четвртог приоритетног циља Развој и унапређење спортске 

инфраструктуре, општи циљ 7.4.1. Развијена спорска инфраструктура, посебан циљ 

7.4.1.1. Успостављена потпуна база података, односно евидентирано и евалуирано  

постојеће стања спортске  инфраструктуре где су у оквиру активности Истраживање о 

стању спортске инфраструктуре у РС предвиђене мере  

- формирати радну групу за  припрему и праћење спровођења истраживања; 

- дефинисање истраживачког поступка и параметара за утврђивање реалне слике 

постојећег стања спортске инфраструктуре у РС; 

- прикупљање и обрада података 

 ЗСМСРС је у извештајном периоду у потпуности сарађивао у оквиру свог 

делокруга рада са одговорном институцијом и партнерима на дефинисању 

истраживачког поступка и параметара за утврђивање реалне слике постојећег стања 

спортске инфраструктуре у РС као и прикупљању и обради података. ЗСМСРС је кроз 

своје редовне активности прикупио и обрадио податке о свим спортским објектима 

уписаним у Националну евиденцију спортских објеката у току 2015. и 2016. године. Те 

податке је обрадио и представио путем 10 табела и 9 графикона и одговарајућим 

пропратним текстом у односу на дефинисане параметре истраживачког поступка од 

стране радне групе. У оквиру посебног циља 7.4.1.1. Успостављена потпуна база 

података, односно евидентирано и евалуирано  постојеће стања спортске  

инфраструктурегде су у оквиру активности Категоризација спортских објеката 

предвиђене мере Рангирање спортских објеката ЗСМСРС је у потпуности сарађивао у 

оквиру свог делокруга рада са одговорном институцијом (МОС). У оквиру својих 

задатака Завод је извршио Рангирање спортских објеката у складу са Законом о спорту 

(„Службени гласник РС”, број 10/16), а на основу Правилника о националној 
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категоризацији спортских објеката („Службени гласник РС”, број 103/13) на захтев 

МОС у јуну 2016. и доставио на даљу процедуру. Процес рангирања за објекте уписане 

у току 2015. године отпочео је издвајањем спортских објеката који су закључили упис у 

Националну евиденцију спортских објеката у периоду од претходног рангирања, 

односно од 28. фебруара 2015. године, закључно са 28. фебруаром 2016. године. У 

складу са закључцима састанка одржаног у МОС почетком 2017. године, на предлог 

одговорне институције, за наредни период рангирања је договорено да се изврши по 

доношењу новог Правилника о националној категоризацији спортских објеката који ће 

бити усклађен са актуелним Законом о спорту (још увек није донешен), а за који се 

према мишљењу представника МОС очекује да ће донети значајне измене. 

 У оквиру посебног циља 8.1.1.1. Повећани капацитети организација у области 

спорта за програмско финансирање њихове активности и делатности из јавних прихода 

(планирање, реализација, контрола) где су у оквиру активности предложене измене и 

допуне Закона о јавним набавкама. 

У оквиру посебног циља 8.1.1.4. Повећани капацитети организација у области 

спорта за аплицирање ка фондовима Европске Уније и другим приступним фондовима 

где су у оквиру активности Коришћење приступних фондова (Ерасмус +, ИПА, 

погранична сарадња) предвиђене мере Учешће организација на међународним 

конкурсима од 2014 до данас Завод је успоставио сарадњу са мноштвом установа и 

организација у земљи и иностранству са којима ради на формулисању пројеката са 

којима ће аплицирати код различитих донатора (ИПА програми прекограничне 

сарадње, Ерасмус+, Темпус, итд). 

До сада је реализован пројекат Tempus SPEED-пројекат је финансиран из фонда 

Tempus IV и у њему је Завод учествовао као придружени партнер. Носилац пројекта је 

био Универзитет из Рима Foro Italico. Реализација пројекта је започела 2013, а завршен 

је у октобру 2017. године. 

Завод је заједно са Факултетом за физички одгој и спорт из Тузле припремио 

пројекат и аплицирао на првом позиву за подношење предлога пројеката на 

Прекограничном програму Србија-Босна и Херцеговина. 

Заједно са три гимназије из Прилепа у Македонији, Берана у Црној Гори и 

Кладова у Србији, Завод је припремио пројекат и аплицирао на првом позиву за 

подношење предлога пројеката Фонда за западни Балкан.  

Са факултетом за физичко васпитање и спорт из Крајове (Румунија) Завод 

припрема пројекат „Регионални центар за кинезиологију, примењену физиологију и 

спортску медицину у Спортском кампу Караташ и Дробети” са којим ће аплицирати на 

Прекограничном програму Румунија-Србија. 

У оквиру посебног циља 8.1.1.7. Перманентно праћење и анализа односа 

остварених спортских резултата у односу на уложена средтсва из буџета и других 

извора финансирања где су у оквиру активности Компаративна Анализа улагања у 

спорт из свих извора са постигнутим резултатимапредвиђене мере  

- Анализа финансирања спорта из свих извора; 

- Анализа постигнутих спортских резултата; 

- Компаративна анализа добијених резултата; 

- Израда плана финансирања за наредну годину на основу добијених резултата 

Завод за спорт у оквиру својих основних делатности води и електронску 

евиденцију спортских резултата наших спортиста на великим међународним 

такмичењима и државним првенствима на годишњем нивоу који су саставни део 

Националних евиденција. 
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У последњих неколико година се информације на основу документације о 

спортским резултатима објављују као публикација под називом „Резултати спортиста 

Србије”, која се припрема за одређену годину на основу континуираног прикупљања 

спортских резултата наших спортиста на великим међународним такмичењима. 

Уређена је према захтевима Министарства омладине и спорта и усклађена са актуелним 

„Правилником о критеријумима категоризације спортова” Спортског савеза Србије, као 

и са Законом о спорту и Правилником о садржају и начину вођења националних 

евиденција у спорту. 

У току 2017. године сарадници Завода су на дневном  нивоу ажурирали податке 

о резултатима наших спортиста. Написана је, припремљена за штампу и објављена 

публикација „Резултати спортиста Србије: Годишњи преглед 2016 година”. 

Припремљена је публикација „Прелиминарни резултати спортиста Србије у 2017”. 

Значајна активнот усмерена и на месечно ажурирање уписивања постигнутих спортских 

резултата спортиста Републике Србије остварених на великим међународним 

такмичењима. Ова активност значајно смањила време за добијање валидних 

информација што је у више наврата олакшало рад МОС-а. Такође, објављивање 

публикације Резултати спортиста Србије за 2017. планирана је за февруар 2018. године. 

 По захтеву Министарства омладине и спорта достављани су у више наврата од 

„данас за данас” подаци из базе Резултати спортиста Србије за потребе: 

− пресека стања о резултатима спортиста Србије у актуелној години, 

− различитих анализа о резултатима спортиста Србије у последње две деценије; 

– израда пресека стања резултата спортиста Србије по одређеним захтевима за 2016. и 

2017. по захтеву МОС; 

– израда информације о такмичењима одржаним у Републици Србији са посебним 

освртом на међународна у 2016. и 2017. по захтеву МОС; 

– на захтев МОС припремљен и послат Извештај са информацијама о спортистима 

јуниорског и кадетског узраста (име и презиме; назив, датум, место одржавања 

такмичења; спортска грана; освојена медаља) у 2015. и 2016. и до сада уписане у 2017. 

од стране Националних гранских савеза; 

– на захтев МОС припремљен и послат Извештај са информацијама о спортистима 

млађег узраста (име и презиме; назив, датум, место одржавања такмичења; спортска 

грана; освојена медаља) од 2000. до 2016. и до сада уписане у 2017. од стране 

Националних гранских савеза; 

– на захтев МОС припремљен и послат Извештај са информацијама о спортистима 

сениорског узраста (име и презиме; назив, датум, место одржавања такмичења; 

спортска грана; освојена медаља) од 2000. до 2016. и до сада уписане у 2017. од стране 

Националних гранских савеза; 

– на захтев МОС а у складу са потребама излагања господина Министра на Сајму 

спорта припремљен и послат Извештај са информацијама о броју освојених медаља у 

односу на спортске гране и узрасне категорије спортиста Србије у 2017. 

У оквиру општег циља 8.2. Стручно и научно – истраживачки рад у спорту и 

информационим системима, општи циљ 8.2.1. унапређен стручни научно – 

истраживачки рад у спорту и информационим системима, посебан циљ 8.2.1.1. 

унапређен стручни рад у спорту где су у оквиру активности Унапредити систем 

едукације стручњака у спорту кроз усвајање националних стандарда за спортске 

тренере предвиђене мере дизајнирати развој и имплементацију свеобухватног 

националног система едукације тренера у спорту и усвојити националне стандарде за 

спортске тренере. 



Извештај о спровођењу Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период  

   2014 – 2018. године и Акционог плана за њену примену, извештајни период 2017. година  

61  

 

Са спровођењем надзора над стручим радом у области спорта, Завод за спорт и 

медицину спорта Републике Србије је почео 2015. године. Учињене су све 

предприпремне активности како би овај поверени посао Завод обављао на високом 

нивоу. Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије је дао сугестије за измене и 

допуне Правилника о обављању надзора над стручним радом у области спорта. 

У 2017. години је реализовано 128 надзора над стручним радом у области спорта. 

Надзоре је реализовало 10 спортских стручних надзорника, од тога 5 доктора наука и 4 

магистра. 

У оквиру посебног циља 8.2.1.1. Унапређен стручни рад у спорту где су у оквиру 

активности Имплементирати  надзора над стручним радом у спорту предвиђене мере 

Имплементирати правилник о надзору над стручним радом у спорту у спортску праксу 

ЗСМСРС је у извештајном периоду реализовао један истраживачко-едукативни 

пројекат „Начини прави избор за дугогодишње здравље“, током којег су испитиване 

животне навике повезане са здрављем и подизана свест грађана о важности редовне 

физичке активности и здраве исхране. У оквиру овог пројекта је анкетиран и едукуван 

репрезентативни узорак грађана на територији целе Репиблике Србије (3822 учесника у 

пројекту, свих узрасних категорија) са аспекта важности редовне физичке активности и 

правилне исхрана. Као један од важних резултата издат је Национални водич о 

физичкој активности и исхрани, а који садржи препоруке за све старосне популације 

грађана и који је доступан у електронском и штампаном облику. 

Осим тога, у 2017. години послата су 2 предлога ка европским фондовима 

прекограничне сарадње: 

– Предлог пројекта прекограничне сарадње Србија-БиХ: Active youth for healthy living; 

– Предлог пројекта прекограничне сарадње Србија-Румунија: Cross border research center 

for kinesiology, applied physiology, and sports medicine. 

У оквиру посебног циља 8.2.1.2. Унапређен научноистраживачки рад у спорту где 

су у оквиру активности Реализовање научно истраживачких и истраживачко развојних 

програма и пројеката у области спорта предвиђене мере Конципирање, одобравање и 

реализовање научно истраживачких и истраживачко развојних програма који су од 

општег интереса за развој спорта у Републици Србији ЗСМСРС је у извештајном 

периоду реализовао један истраживачко-едукативни пројекат „Начини прави избор за 

дугогодишње здравље”, током којег су испитиване животне навике повезане са 

здрављем и подизана свест грађана о важности редовне физичке активности и здраве 

исхране. У оквиру овог пројекта је анкетиран и едукуван репрезентативни узорак 

грађана на територији целе Репиблике Србије (3822 учесника у пројекту, свих узрасних 

категорија) са аспекта важности редовне физичке активности и правилне исхрана. Као 

један од важних резултата издат је Национални водич о физичкој активности и исхрани, 

а који садржи препоруке за све старосне популације грађана и који је доступан у 

електронском и штампаном облику. 

Осим тога, у 2017. години послата су 2 предлога ка европским фондовима 

прекограничне сарадње: 

– Предлог пројекта прекограничне сарадње Србија-БиХ: Active youth for healthy living; 

– Предлог пројекта прекограничне сарадње Србија-Румунија: Cross border research center 

for kinesiology, applied physiology, and sports medicine. 

У оквиру посебног циља 8.2.1.3. Подизање капацитета Завода за спорт и медицину 

спорта Републике Србије и покрајинских завода за спорт и медицину спорта, уз 

повезивање са високошколским установама где су у оквиру активности Унапредити 

систем издавачке, научне, истраживачко-развојене и библиотечке делатности у области 
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спорта и медицине спорта у сарадњи са високошколским установамапредвиђене мере 

Урађена платформа за планску израду научних радова и реализацију научно-

истраживачких пројеката Завода и високошколских установа ЗСМСРС је у извештајном 

периоду у потпуности сарађивао у оквиру свог делокруга рада са различитим  

институцијом и у оквиру својих задатака у току 2017. године сарадници ЗСМСРС су 

учествовали на следећим стручно – научним скуповима и објавили следеће научно – 

истраживачке радове: 

Монографске публикације: 

1. Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије : центар спорта и здравља : 

2016. година / [уредник Гoрaн Бojoвић])  

2. Водич за физичку активност и исхрану младих. Физичка активност и исхрана 

ученика средњих школа / [аутори Предраг Божић ... и др.] 

3. Водич кроз моторичка тестирања / Бобана Берјан Бачваревић. - 4. изд. 

4. Водич за Националне Евиденције у области спорта / [главни и одговорни  уредници 

Јелена Ивановић, Александра Влаховић]). 

5. Водич за здраве животне навике: Исхрана и физичка активност / Батез М, Божић П, 

Милановић И, Радисављевић С. уредници Остојић С, Јорга Ј, Ђорђић В. Центар за 

здравље, вежбање и спортске науке, 2017 

Серијске публикације: 

1. Резултати спортиста Србије : годишњи преглед 2016.  

2. Резултати спортиста Србије : годишњи преглед 2017. у штампи 

Објављени радови: 

1. Спортско-рекреативни облици туризма (на отвореном простору) у функцији 

позиционирања Сурчина као активне туристичке дестинације / Стевановић, М., Станић 

Јовановић, С., Јовановић, С. У: II Међународна конференција ''Спорт, рекреација, 

здравље”. - Зборник радова, стр. 200-209, Београд : Висока спортска и здравствена 

школа, 2017 

2. Polymorphisms in ACE and ACTN3 gene and blood pressure response to acute exercise in 

elite male athletes from Serbia, Tohoku J.Exp.Med., 2017 Dec ;243(4): 311-20 

3. Body composition, blood pressure and cardiorespiratory functional capacity in elite 

athletes. Science&Sports, 2017 Mar; 32(3) 

4. The training type influence on male athletes ventilatory function. BMJ Open 

Sport&Exercise Medicine, 2017 July; 3(1):e000240 

5. Thinness in young school children in Serbia: another case of double burden of malnutrition 

/ Djordjic V, Jorga J, Radisavljevic S, Milanovic I, Bozic P, Ostojic SM.   

U: Public Health Nutrition. 2017 Dec 13:1-5. doi: 10.1017/S1368980017003457. [Epub ahead 

of print]. Послат рад за објављивање у међународном часопису под називом: Bozic P, 

Берјан Бачваревић Б. Evaluation of Torque-Anglar Velocity Relationship аcross Various 

Joint Angles. Послат рад за објављивање у међународном часопису под називом: Bozic 

P, Берјан Бачваревић Б. Force-Velocity Profiles of Elite Athletes 

Радови на научним конференцијама: 

1. Mrdakovic V; Rakojevic B; Pazin  N; Vulovic R; Ubovic M; Leontijevic B; Bozic P; 

Stankovic A; Ilic D. The effects of two different short-term training programs on the speed 

and accuracy performances of the instep kick in young soccer players. International Scientific 

Conference: Effects of applying physical activity on anthropological status of children, 

adolescents and adults, Belgrade, December 2017  

Остале публикације: 
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1. Божић П. Нова биомеханичка лабораторија Завода за спорт и медицину спорта 

Републике Србије, Национална Ревија 

2. Божић П. Физичка активност и исхрана за дугорочно здравље, Национална Ревија 

3. Остојић С, Јорга Ј, Ђорђић В. Батез М, Божић П, Милановић И, Радисављевић С. 

Навике становништва Србије о исхрани и физичкој активности. Центар за здравље, 

вежбање и спортске науке, 2017 

4. Остојић С, Јорга Ј, Ђорђић В. Батез М, Божић П, Милановић И, Радисављевић С. 

Навике становништва Србије о исхрани и физичкој активности 2. део. Центар за 

здравље, вежбање и спортске науке, 2017 

5. Остојић С, Јорга Ј, Батез М, Милановић И, Радисављевић С, Ђорђић В. Божић П. 

Навике становништва Србије о исхрани и физичкој активности. Центар за здравље, 

вежбање и спортске науке, 2017 

6. Остојић С, Јорга Ј, Батез М, Милановић И, Радисављевић С, Ђорђић В. Божић П. 

Ефекти циљане едукације на профилеживотних стилова становништва Србије. Центар 

за здравље, вежбање и спортске науке, 2017 

Учешће у научним и стручним телима и комисијама: 

1. Др Предраг Божић, уредник у часопису Montenegrin Journal Of Sports Science And 

Medicine 

Пројекти (истраживачки и развојни) 

Истраживачки  

1. Завршен пројекат: Начини прави избор за дугогодишњее здравље (национални 

пројекат, руковидиоци пројекта Остојић С, Јорга Ј, Батез М, Божић П, Милановић И, 

Радисављевић С, Ђорђић В). Током пројекта анкетиране су навике у исхрани и физичка 

активност  укупно 3822 учесника (ученици, радно способно становништво и 

пензионери). Осим тога, свим учесницима је испоручена кратка едукативна 

интервенција за унапређење животних навика. 

2. Послат предлог пројекта прекограничне сарадње Србија-БиХ: Active youth for healthy 

living (Божић П, Влаховић А) 

3. У току завршетак писања предлога пројекта прекограничне сарадње Србија-

Румунија: Cross border research center for kinesiology, applied physiology, and sports 

medicine (Влаховић А, Божић П). 

Развојни  

1. Развој биомеханичке лабораторије 

2. Током 2017 године уведена 1 нова услуга (3Д процена основних образаца кретања са 

нагласком на идентификацију ризика од повређивања) чиме је настављено са развојем 

нове лабораторије за биомеханичку анализу кретања у оквиру Сектора (руководилац 

пројекта Божић П).  

3. Креиран протокол за специфично тестирање кардореспираторних способности, 

лактатног и анаеробног прага као и анаеробног капацитета веслача (руководилац Божић 

П). 

4. Креиран протокол за специфично тестирање кардореспираторних способности, 

лактатног и анаеробног прага као и анаеробног капацитета маратонаца (руководилац 

Божић П). 

Позивно предавање 

1. Примена правилника о утврђивању здравствене сособности спортиста за обављање 

спортских активности и учествовање на спортским такмичењим. 49 Последипломски 

течај, Институт за здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић”: Актуелни 

проблеми у педијатрији 2017, 06.-10.03.2017.; Београд, Србија  
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2. Врсте ергометријских тестова и њихова примена у медицини спорта. 49 

Последипломски течај, Институт за здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан 

Чупић“: Актуелни проблеми у педијатрији 2017, 06.-10.03.2017.; Београд, Србија 

3. Примена правилника о утврђивању здравствене сособности спортиста за обављање 

спортских активности и учествовање на спортским такмичењим. Четврти конгрес 

превентивне педијатрије Србије, са међународним учешћем, „Превенција у педијатрији  

- основ за здравља и благостања” , Удружење за превентивну педијатрију Србије, 07.- 

09.04.2017.; Нови Сад 

4. Врсте ергометријских тестова и њихова примена у медицини спорта. Четврти 

конгрес превентивне педијатрије Србије, са међународним учешћем, „Превенција у 

педијатрији  - основ за здравља и благостања” , Удружење за превентивну педијатрију 

Србије, 07.- 09.04.2017.; Нови Сад 

Стручни и научни скупови 

1. 18.02.2017.; Вршац, Србија; Стручни скуп „Искорачи и ти”, КОМС (Кровна 

организација младих Србије) 

2. 01.03.2017.; Београд, Србија; Континуирана медицинска едукација „Примена 

ергоспирометрије у савременој дијагностици”, Завода за спорт и медицину спорта 

Републике Србије,  

3. 06.03-10.03.2017.; Београд, Србија; 49 Последипломски течај – „Актуелни проблеми 

у педијатрији 2017“, Институт за здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић” 

4. 09.03.2017.; Београд, Србија; Семинар „Спортска компресија и опрема“,  Завод за 

спорт и медицину спорта Републике Србије и „МЕДИСПОРТ” доо у сарадњи са 

немачком компанијом „МЕДИ” 

5. 22.03-25.03.2017.; Порто – Португал; Европски конгрес „7th Ectoh Conference”   

6. 06-10.03.2017.; Београд, Србија; 49. последипломски течај „Актуелни проблеми у 

педијатрији 2017”, Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан 

Чупић” 

7. 22-25.03.2017.; Портo, Португалија; Конференција: 7th European Conference Tobacco 

or Health (ECTOH), Асоцијација Португалије за борбу против рака (Vitor Veloso, MD) 

8. 07-09. 04. 2017.; Нови Сад, Србија; IV  Конгрес превентивне Педијатрије 

„Превенција у педијатрији – основа здравља и благостања”,  Удружење за Превентивну 

педијатрију 

9. 10.05.2017.; Београд, Србија; Стручни састанак „Правовремено препознавање деце 

ниског раста“,  Novo Nordisk Pharma d.о.о.  „Хотел Трим” 

10. 12.05.2017.; Београд, Србија; II Међународна Конференција  „Спорт, рекреација, 

здравље” у организацији Високе спортске и здравствене школе 

11. 10-14.05.2017.; Опатија, Хрватска; Научна конференција 8th International Scientific 

Conference on Kinesiology, у организацији Кинезиолошког факултета из Загреба а под 

покровитељством Хрватске академије наука и уметности и уз подршку FIEP (Federation 

Internationale D` education Physique) и INSES (International Network of Sport and Healt 

Sciences) 

12. 19.05.2017.; Београд, Србија; Семинар  „Читалачки клубови у библиотеци”, 

Народна библиотека Србије, Библиотека града Београда 

13. 23.05.2017.; Београд, Србија; Семинар  „Унапређивање библиотечких услуга 

корисницима оштећеног вида”, Народна библиотека Србије 

14. 29.05.2017.; Београд, Србија; Континуирана медицинска едукација  „Основне мере 

реанимације и аутоматска спољашња дефибрилација - применљивост у медицини 

спорта” Клуб Посланика  
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15. 29.05.2017.; Београд, Србија; 13. међународне конференције „Спорт у транзицији”, 

Факултет за менаџмент у спорту 

16. 09.06-11.06.2017.; Софија, Бугарска; Балкански Форум „Прва помоћ код рана и 

опекотина”  

17. 26-30.06.2017.; Бечићи, Црна Гора; IX ECPD међународне летње школе о 

кардиоваскуларним болестима, “Контрола фактора ризика, дијагностика и третман 

кардиоваскуларних болести” 

18. 28.09.2017.; Велика Плана, Србија; Мали сајам спорта 

19. 29.09.2017.; Србија; Студентско одмаралиште „Радојка Лакић”, обука за активисте 

„Искорачи и ти“ – Спортски. Здраво. Безбедно 

20. 02–03.10.2017.; Софија, Бугарска; стручно усавршавање и едукација на апарату 

Huber 

21. 06.10.2017.; Београд, Србија; Национални курс друге категорије, са темом 

„Примена ортомолекуларних једињења у медицини спорта”, Завод за спорт и медицину 

спорта Републике Србије, у „Клубу народних посланика” 

22. 10.10.2017.; Београд, Србија; Семинар „Мултимедије у библиотекарству”, 

Универзитетска библиотека Светозар Марковић” 

23. 19-20.10.2017.; Београд, Србија; традиционални годишњи стручни скуп „Дани 

Универзитетске дечје клинике Тиршова”, Сава Центар 

24. 22-29.10.2017.; Београд, Србија; 62. Међународни београдски сајам књига 

25. 09.11.2017.; Београд, Србија; Национални курс/семинар „Физичка активност и 

метаболизам из угла молекуларне биологије”, Завод за спорт и медицину спорта 

Републике Србије, хотел „Трим” 

26. 14.11.2017.; Београд, Србија; Стручни скуп „Спортом против дијабета”, Завод за 

спорт и медицину спорта Републике Србије 

27. 15.11.2017.; Чачак, Србија; Мали сајам спорта, Спортски савез Србије и Чачански 

спортски савез, Хала КК „Борац” 

28. 24-26.11.2017.; Београд, Србија; 6. међународни сајам спорта, хала 1 Београдског 

сајма 

29. 24-26.11.2017.; Београд, Србија; XII Национални семинар Спортског савеза Србије 

30. 07.12.2017. ; Београд, Србија; Национални курс/семинар, са темом „Савремена 

дијагностика и лечење лумбалног бола“, Хотел „Трим”, Завод за спорт и медицину 

спорта Републике Србије 

31. 01-02.12.2017.; Нови Пазар, Србија; Национални курс друге категорије “Примена 

ортомолекуларних једињења у медицини спорта”,теме: Оксидативни стрес и 

интегративна медицина, Основе ортомолекуларне медицине и значај правилног уноса 

витамина и минерала, Здравље жена у спорту, Примена ортомолекуларних једињења у 

спорту, Завод за спорт и медицину спорта РС, Хотел „Таџ” Нови Пазар 

32. 11-12.2017.; Београд, Србија; Међународна научна конференција-Ефекти примене 

физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих, Факултет за 

спорт 

Циљ 8.8. Негативне појаве у спорту, општи циљ 8.8.1. унапређене мере за 

спречавање свих негативних појава у спорту, посебан циљ 8.8.1.1. Успостављен 

механизам за доследну примену Националне стратегије за борбу против насиља и 

недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама за период 2014- 2018 где су 

у оквиру активности Спровођење Националне стратегија за борбу против насиља и 

недоличног понашања на спортским приредбама за период од 2013. до 2018. 

годинепредвиђене мере Спровођење активности предвиђене Акционим планом 
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Националне стратегије ЗСМСРС је у извештајном периоду у потпуности сарађивао у 

оквиру свог делокруга рада са различитим институцијама и партнерима на стварању 

услова за унапређење мера за спречавање свих негативних појава у спорту. ЗСМСРС је 

кроз своје редовне активности прописане Законом допринео спровођењу активности 

предвиђених мера у оквиру овог дела.  

Током 2017. године Завод је од момента доношења новог закона о спорту 

активно учествовао у имплементацији истог. Сарадници Завода су учествовали у изради 

допуна, измена сугестија за велики број Правилника у области спорта. Највише је 

пажње посвећено:  

1. Раду на имплементацији и усклађивању докумената у складу са новим Законом о 

спорту. Највише се времена посветило усклађивању са повереним пословима, Надзор 

над стручним радом у области спорта и Вођењу националних евиденција у области 

спорта. 

2. Учешћу у Радној групи за имплементацију Закона у спорту при МОС (није било 

састанака), 

3. Прегледу документације достављене од стране МОС за давање сагласности на 

предлог измена и допуна, давање сугестија/измена/коментара на: 

− Правилник о номенклатури спортских занимања и звања,   

− Правилник о дозволи за рад спортских стручњака, 

− Правилник о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у 

спорту, 

− Правилник о подношењу извештаја о одобреним и реализованим програмима и 

пројектима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, 

− Правилник о садржини и начину вођења Јединствене евиденције удружења, 

организација и предузетника у области спорта, 

− Правилник о књизи чланова удружења, друштава и савеза у области спорта,  

− Правилник о спортским гранама и областима спорта у РС и спортским дисциплинама 

у оквиру спортских грана и области спорта, 

− Уредбе о националним спортским признањима и новчаним наградама,  

− Елабората јединственог визуелног идентитета националних спортских репрезентација, 

− Правилник о условима за кандидовање за организовање великог међународног 

спортског такмичења на територији Републике Србије, 

− Правилник о вршењу надзора над стручним радом у области спорта, 

− Правилник о националним евиденцијама у области спорта, 

− Правилник о националној категоризацији спортских објеката 

− Правилник о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских 

активности и учествовање на спортским такмичењима. 

Непосредно по доношењу Закона о спорту, Завод је започео озбиљан рад на 

усклађивању својих основних делатности за Законом. Највећа пажња је посвећена 

усклађивању документације и процедура у односу на поверене послове Завода у складу 

са новим Законом. Поред тога, поверени послови, Надзор над стручним радом у 

области спорта и Вођење националних евиденција у области спорта се континуирано 

усклађују доношењем одређених подзаконских аката, односно Правилника, који су у 

непосредној вези са овим делатностима.  

Посебна пажња је посвећена и имплементацији новог закона у делу реализације 

спортско медицинских прегледа деце узраста 6 до 14 година и током 2017 године, а 

посебно у процедурама израде Правилника о утврђивању здравствене способности 
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спортиста за обављање спортских активности и учествовање на спортским 

такмичењима који је, још једном, половином 2017 године достављен у виду предлога 

Министарству омладине и спорта након консултације са Министарсвом здравља. У 

смислу процене плана за 2018 годину, приступили смо по узору на 2016 годину, 

прикупљању података о броју деце школског и такмичарског спорта на молбу 

Института за јавно здравље „Батут” а све у циљу примене новог закона о спорту. 

Захтевани подаци су били неопходни за припрему плана за примарну здравствену 

мрежу за 2018. годину, али и за неопходно мишљење Батута о оправданости укључења 

Завода у домену реализације спортско медицинских прегледа као установе које је на 

примару али ван плана мреже.  

На основу потписаног уговора са РФЗО за 2017 годину, Завод је спровео 5189 

прегледа за укупно 10 филијала на територији Републике Србије. На новоотвореним 

пунктовима у Пироту и Косовској Митровици, успешно су реализовани прегледи у 

складу са понуђеним планом те је у складу са тиме начињен и нови предлог Завода за 

2018. годину.  

 

4.4. Извештај Антидопинг агенције Републике Србије 

 

  У оквиру трећег приоритетног циља развој и унапређење врхунског спорта, 

општи циљ 7.3.1. Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање 

услова за развој професионалног спорта, посебан циљ 7.3.1.1. Стварање услова за 

одржавање и даље постизање врхунског спортског резултата где су у оквиру активности 

врхунско окружење врхунског спорта предвиђене мере Спортско медицинска заштита, 

наука, социјална брига и сигурност спортиста АДАС је у извештајном периоду у 

потпуности сарађивао у оквиру свог делокруга рада са другим одговорним 

институцијама и партнерима на стварању услова за одржавање и даље постизање 

врхунског спортског резултата. АДАС је кроз своје редовне активности допринео 

спречавању допинга у спорту и тиме очувању здравља спортиста, као и реализацији 

других предвиђених мера у оквиру овог дела. У 2017. започета је сарадња са Одељењем 

за сузбијање кријумчарења синтетичких дрога и злоупотреба са прекурсорима Управе 

криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова, а директор АДАС др 

Милица Вукашиновић-Весић је укључена у рад Националног савета за спречавање 

негативних појава у спорту. 

  У оквиру циља 8.4. Спорт у војсци, општи циљ 8.5.1. Унапређен спорт у војсци, 

посебан циљ 8.5.1.6. Развијена спортска медицина у Војсци, где су у оквиру активности 

Развој научноистраживачког рада из области физиологије напора и дијететике, као и 

антидопинга предвиђене мере повезивање различитих целина ВМА са истраживачким 

центрима у земљи и свету, АДАС у потпуности стоји на располагању одговорним 

институцијама и партнерима (ВМА, МФ у Београду и Крагујевцу) на располагању за 

повезивање различитих целина ВМА са истраживачким центрима у делу антидопинга, 

како носиоци активности буду нашли за сходно, а у домену наших надлежности. АДАС 

још од 2009 године има потписан уговор о сарадњи са Медицинским факултетом у 

Крагујевцу. На докторским студијама из спортске медицине налази се три овлашћена 

допинг контролора. У претходним годинама, лекари АДАС су објављивали радове у 

часопису Војносанитетски преглед  што представља реализацију рада на различитим 

научноистраживачким пројектима. Такође, у оквиру 5. ЦИСМ Регионалног војног 

првенства у планинском трчању на Копаонику, у организацији Министарства одбране и 

Војске Србије са делегацијом при Међународном савету за војне спортове (ЦИСМ), 
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АДАС је одржала предавање војним спортистима о употреби дозвољених и 

недозвољених супстанци. Коначно сарадања са Медицинским факултетом у Београду се 

одвија кроз директну едукацију два доктора АДАС на специјализацији из Клиничке 

фармакологије, али и започете научне пројекте са Медицинским и Фармацеутским 

факултетом, Универзитета у Београду. 

  У оквиру циља 8.8. Негативне појаве у спорту, општи циљ 8.8.1. Унапређене мере за 

спречавање свих негативних појава у спорту (насиље, допинг, намештање мечева, 

нелегално клађење), посебан циљ 8.8.1.3 Унапређен нормативни и организациони оквир 

којим се регулише и обезбеђује спречавање допинга у спорту, предвиђене су 4 

активности: 

1) Повећање броја допинг контрола и довођење на годишњи ниво сличан ономе који 

имају друге државе сличног броја становника и величине, уз задржавање квалитета рада 

а предвиђеним мерама: 

– Укључивање спортских савеза у финансирање допинг контрола; 

– Наставак развоја система „интелигентног тестирања”. 

О броју спроведених анализа и налазима детаљније у поглављу о спровођењу 

Стратегије развоја спорта у оквиру 8.8. Негативне појаве у спорту, циљ из АП 8.8.1.3.  

Од посебног значаја за унапређење нормативног и организационог оквира којим 

се регулише и обезбеђује спречавање допинга у спорту је успешно окончање процеса 

оцене квалитативне усаглашености рада са међународним стандардима и Светским 

антидопинг кодексом који је Светска антидопинг агенција спровела у 2017. години. Све 

светске антидопинг организације добиле су упитник о квалитативној усклађености са 

међународним стандардима и Светским антидопинг кодексом 20.2.2017. године, уз рок 

од три месеца за попуњавање. Упитник је имао за циљ да помогне Светској антидопинг 

агенцији да разуме тренутно стање антидопинг програма потписника и да омогући 

потписницима да побољшају своје програме када и где је потребно. АДАС је на време 

предала попуњен упитник и међу првима добила одговор, тачније корективне акције 

које је требало да се спроведу. На јако опсежна питања и анализе АДАС је одговорила у 

потпуности и корективне акције које су предложене у односу на програм из 2016. 

године, спроведене су у потпуности, те нас је Светска антидопинг агенција 30.11.2017. 

године обавестила да је рад АДАС у потпуности квалитативно усаглашен са 

међународним стандардима и Светским антидопинг кодексом.   

2) Наставак и јачање антидопинг едукације са предвиђеним мерама: 

– Одржавање постигнутог нивоа од 30-50 антидопинг едукативних предавања годишње; 

– Наставак условљавања добијања стипендије МОС са присуствовањем на 2 антидопинг 

едукације у току године; 

– Наставак стручног усавршавања кадрова и јачање знања на пољу спортске медицине. 

У току 2017.године Антидопинг агенција Републике Србије наставила је са 

континуираном едукацијом свих чланова стручног тима спортисте. Едукативне 

активности у 2017. години могу да се сврстају у 4 категорије: 

1. предавања у спортским савезима/институцијама; 

2. обавезна антидопинг едукација спортиста стипендиста МОС; 

3. електронска едукација;  

4. вршњачка едукација.  

Појединачна предавања у спортским савезима и клубовима имала су за тему 

основе борбе против допинга у спорту, штетне ефекте забрањених супстанци, улогу 

лекара у борби против допинга, биолошки пасош спортисте, коришћење АДАМС базе и 

слично. Око 1000 слушалаца присутних на 50 одржаних предавања, били су широког 
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спектра занимања и професија из спортске и здравствене струке. Као и сваке године, 

око 350 спортиста стипендиста Министарства омладине и спорта Републике Србије 

едуковано је 2 пута у току 2017. године са темама из допинга и спортске медицине.   

Електронску антидопинг едукацију са 3 онлајн курса: а) „Основна антидопинг 

едукација” намењен спортистима и другим особама у спорту;  б) „Информисаност 

лекара опште праксе о допинг супстанцама о лековима” и в) „Антидопинг едукација за 

спортисте стипендисте” у 2017. години прошло је 2657 лица.  

Пројекат вршњачке антидопинг едукације у коме је АДАС учествовао, у сарадњи 

са омладинским удружењем „Авантура” реализован је 4 града и направљена је мрежа од 

80 младих едукатора у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу. Млади едукатори су 

до сада едуковали око 2000 ђака. 

Такође, у 2017. години настављено је стручно усавршавања кадрова и јачање 

знања на пољу спортске медицине. Одржане су две редовне едукације допинг 

контролора. Представници АДАС су у 2017. присуствовали семинарима Светске 

антидопинг агенције, годишњем антидопинг семинару у Аустрији, као и међународној 

спортској конференцији Play the Game у Холандији. Такође, били смо присутни на 

састанцима мониторинг групе за допинг и ад хок комитета Савета Европе. Учествовали 

смо и на 6. Међународном сајму спорта.  

3) Обезбеђивање адекватних услова за рад антидопинг агенције 

Са предвиђеним мерама: 

- Обезбеђивање одговарајућих просторија за рад Антидопинг агенције Републике 

Србије  

Још у 2014. години, обезбеђене су адекватне просторије за рад Антидопинг 

агенције Републике Србије, на адреси Трг Републике 3, Београд, узете у закуп од ЈП 

Пословни простор Стари град, Нушићева 27, Београд. У складу са каснијим променама 

у погледу закуподавца, исте просторије се сада узимају у закуп од Градске управе Града 

Београда, Сектора за имовинско-правне послове. У складу са наведеним, промењено је 

и седиште АДАС и промена је регистрована у Регистру установа код Привредног суда у 

Београду. 

4) Доношење подзаконских аката и аката које доноси Антидопинг агенција Републике 

Србије из Закона о спречавању допинга у спорту 

Са предвиђеним мерама: 

– Припрема и усвајање аката предвиђених Законом о спречавању допинга у спорту  

У 2014. години, АДАС је интензивно била укључена у рад Министарства 

омладине и спорта на доношењу новог Закона о спречавању допинга у спорту  

(„Службени гласник РС”, бр. 111/2014). Решења из новог Закона усклађена су са  

најновијим изменама међународних антидопинг прописа које ступиле на снагу 1. 

јануара 2015. године. У складу са новим Законом, усвојен је  Статут Антидопинг 

агенције, на који је Министарство омладине и спорта дало сагласност, а који је 

објављен у Службеном гласнику Републике Србије бр. 139/2014 од 18.12.2014. године. 

Поред Статута, усвојени су и: Правилник о листи забрањених допинг средстава , 

Правилник о листи забрањених допинг средстава за коње и Правилник о утврђивању 

изгледа маркице са знаком „DOPING FREE” и поступку за издавање маркице. Поред 

наведених аката, Управни одбор АДАС је усвојио и четири акта, којима се регулише 

вршење јавних овлашћења АДАС: Правилник о допинг контролама на спортским 

такмичењима и изван такмичења, Правилник о одобравању изузетака за терапеутску 

употребу, Правилник о утврђивању одговорности лица које је учинило повреду 

антидопинг правила и Правилник о усаглашавању антидопинг правила АДАС са 
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Светским антидопинг кодексом.  Сви наведени Правилници су од стране Светске 

антидопинг агенције проглашени као усаглашени са Светским антидопинг кодексом и 

међународним стандардима одобреним од стране Светске антидопинг агенције. 

 

4.5. Извештај Спортског савеза Србије, Олимпијског комитета Србије, Паролимпијског 

комитета Србије и других одговорних националних гранских спортских савеза Србије 

 

  Спортски савез Србије је оквиру приоритетног циља 7.1.1. Развој спорта деце и 

омладине, укључујући и школски спорт, посебан циљ 7.1.1.2. Повећан број спортских 

секција и других ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру 

школског и универзитетског спорта реализовао пројекат „СОФА” – укључивање 

студената у бесплатне рекреативне активности у директној сарадњи са Министарством. 

  У оквиру општег циља 8.1. Подизање капацитета спорта на свим нивоима 

власти, посебан циљ 8.1.1.1. Повећани капацитети организација у области спорта за 

програмско финансирање њихове активности и делатности из јавних прихода 

(планирање, реализација, контрола) Спортски савез Србије током целе 2017. године у 

оквиру редовног програма је вршио подизање капацитета територијалних спортских  

савеза и спортских организација (клубова) који се финансирају у Аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе  у области планирања, програмирања, 

праћења, реализације и извештавања за програме савеза средствима из буџета, путем 

посета ЈЛС (општинама, градским/општинским спортским савезима), сталном 

комуникацијом са чланицама и њиховим сарадницима како би се Закон о спорту и 

подзаконски акти ефикасно примењивали у пракси. Комуникација са чланством 

подразумева објашњења у вези појединих спорних питања, достава актуелних 

публикација и других материјала. 

   Спортски савез Србије је током 2017. године повећао своје редовно чланство за 

10 нових територијалних спортских савеза (где до сада није било основаних и 

регистрованих у АПР и новоосновани савези који су заменили постојеће – због гашења, 

неактивности и сл.) и то су: Црна Трава, Димитровград, Крупањ, Лапово, Мали 

Зворник, Нови Кнежевац, Сурдулица, Темерин, Трговиште и Велико Градиште. 

Спортски савез Србије на дан 26.12.2017. у свом чланству има 152 територијална 

спортска савеза. 

 Спортски савез Србије је у фокус својих активности 2016. године поставио помоћ 

ЈЛС у којима: 

1. није постојао територијални спортски савез – (помоћ у оснивању, изради статута, 

регистрацији у АПР, изради правилника и сл.); 

2. активирање постојећих територијалних савеза који нису радили у складу са важећим 

законским прописима – обука, заједнички састанци са представницима општине, 

територијалног спортског савеза и спортских организација – клубова); 

3. решавањем проблема на релацији град/општина – спортски савез; 

  Спортски савез Србије до децембар 2017. поводом формирања територијалних 

савеза у још 19 општина где нису формирани је: 

1. обишао и започео процес у помоћи регистрације у АПР за 12 општина; 

2. у 12 општина савез је регистрован у АПР и у току је процедура пријема у чланство 

Спортског савеза Србије, од којих 5 могу бити примљени према процедури Спортског 

савеза Србије одмах, док 7 морају да измене део својих статута и ускладе их са Законом 

о спорту. 
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Организација стручних скупова и семинара у области планирања, програмирања, 

праћења, реализације и извештавања за програме финансираних средствима из буџета je 

подразумевала у оквирусвојихредовних активности сваке године током Сајма спорта у 

сарадњи са Министарством омладине и спорта организује семинаре за секретаре 

спортских организација (гранских и територијалних савеза), а такође и семинар у 

оквиру обавезног годишњег усавршавања стручњака у спорту – спортских тренера у 

циљу стицања услова за продужење дозвола за рад. Рађена је и анализа стања и 

финансирања спорта у јединицама локалне самоуправе и то прављењем листе добрих и 

лоших примера финансирања спорта у ЈЛС и поштовања критеријума за финансирање.  

Спортски савез Србије је током обиласка својих чланица – територијалних 

спортских савеза и у комуникацији са њима дошао до закључка да у појединим ЈЛС 

недостаје добра комуникација на нивоу општина/град – територијални (општински, 

градски) савез, која је неопходна како би се Закон о спорту и подзаконски акти у 

потпуности примењивали а спортске организације финансирале из средстава буџета у 

складу са Законом. У години када је на снагу ступио нови Закон о спорту и када су 

спроведени локални избори у ЈЛС дошло је до благог „застоја” у њиховој реакцији на 

новонасталу ситуацију и усклађивање са новом законском регулативом. 

 Спортски савез Србијеје на основу свог рада на терену издвојио као пример добре 

праксе финансирања спорта у ЈЛС у градовима/општинама следеће: Сомбор, Зрењанин, 

Јагодина, Осечина, Чајетина, КиМ, Нови Пазар, Ариље и Блаце. Такође су 

идентификоване општине које представљају лош пример – Брус, Кладово и Горњи 

Милановац. Мора се напоменути да је основни проблем у финансирању спорта у ЈЛС, 

неслагање општине/града са територијалним савезом по питању надлежности, права и 

обавеза а које јасно следе из Закона и подзаконских аката. Проблеми често настају због 

непримењивања одредаба статута и других правилника територијалних спортских 

савеза.  

  Министарство и Спортски савез Србије су детектовали овај проблем те се крајем 

2016. године издавањем „Приручника за финансирање програма у области спорта у 

ЈЛС” паралелно започиње са реализацијом низа трибина – округлих столова са овом 

темом како би се релевантним чиниоцима у ЈЛС (председници општина, чланови већа 

задужени за спорт, начелници буџета у ЈЛС, председници и секретари општинских 

спортских савеза) јасно дало до знања које кораке морају да предузму у циљу потпуног 

усаглашавања праксе са законом. 

  Спортски савез Србије у оквиру својих редовних активности у континуитету 

ради на подизању својих и капацитета својих чланица у области планирања, 

програмирања, праћења, реализације и извештавања за програме савеза средствима из 

буџета Републике. У оквиру обиласка својих чланица и током њихових посета ССС, 

једна од важних тема разговора представља управо овај важан сегмент у области 

процедура финансирања, праћења, реализације, извештавања и посебно правдања 

средстава за програме који се финансирају из буџета Републике Србије. Посебни 

стручни скупови су организовани у сарадњи са Министарством у оквиру годишњих 

скупова секретара спортских организација на којима су обрађиване и теме из ове 

области. 

  Израђено је и методолошко упутство за подношење завршног извештаја о 

реализацији програма финансираних од стране Спортског савеза Србије.  

  У директним контактима са својим чланицама, територијалним спортским 

савезима, а на бази њихових података достављених Спортском савезу Србије, ради се на 

изради базе података о финансирању спорта у локалу. Подаци се укрштају са 
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доступним подацима на званичним интернет веб страницама ЈЛС (годишњи буџети, 

решења о расподели средстава спортским организацијама, улагања у инфраструктуру и 

сл.). Овом приликом се обраћа и велика пажња на усвојене Програме развоја спорта у 

ЈСЛ које су доступне на званичним интернет странама ЈЛС. 

  У оквиру посебног циља 8.1.1.6. Усвојене категоризације спортских 

организација у јединицама локалне самоуправе Спортски савез Србије својим 

чланицама пружа континуирану подршку у вези израде критеријума за категорисање 

спортских организација на нивоу јединица локалне самоуправе. Израда критеријума у 

јединицама локалне самоуправе се у потпуности надовезује на Закон о спорту  и важећа 

подзаконска акта – правилнике који се односе на ову материју, али са посебним 

акцентом на специфичности које постоје у општинама и градовима.  

Како Закон о спорту у свом члану 141. наводи ЈЛС може да утврди категоризацију 

организација у области спорта на својој територији, али то није обавезно. Уколико се 

оваква категоризација израђује она мора  бити усклађена са националном 

категоризацијом спортова и националних гранских спортских савеза, али и 

специфичним потребама и интересима ЈЛС. ЈЛС су обавезне да имају израђен и усвојен 

Правилник о финансирању програма из области спорта у ЈЛС, док евентуални 

правилник о категоризацији спортских организација на територији ЈЛС може само бити 

помоћ у рангирању спортских организација и одређивању квалитета носиоца програма 

при одлуци о износу његовог финансирања. 

Издавањем „Приручника за финансирање програма у области спорта у ЈЛС” и 

реализацијом трибина – округлих столова са овом темом крајем 2016. године, постигнут 

квалитетан напредак у спровођењу Закона о спорту и подзаконским актима релевантних 

чиниоца у ЈЛС у реализацији програма спорта (председници општина, чланови већа 

задужени за спорт, начелници буџета у ЈЛС, председници и секретар и општинских 

спортских савеза и спортских организација) усавршиће своја знања у овој области како 

би их их ефикасно примењивали у пракси. 

У оквиру посебног циља 8.1.1.9. Усвојени планови развоја гране спорта од стране 

надлежног националног савеза у складу са Стратегијом Спортски савез Србије 

припрема обавештење својим чланицама, гранским спортским савезима неолимпијских 

спортова  о обавези израде и усвајања Плана развоја гране спорта за који су надлежни, а 

у складу са Акционим планом. 

   Олимпијски комитет Србије у оквиру приоритетног циља 7.2. Повећање обухвата 

бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације, општег циља 

7.2.1 Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва посебно 

деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих, активност обједињавање 

активности спортске рекреације, школског и универзитетског спорта, врхунског спорта, 

спорта у војсци, радничког спорта и спорт 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, мера подстицање 

програма остваривања родне и полне равноправности и омасовљење женског спорта, на 

почетку новог олимпијског циклуса „Токио 2020” усвојени су критеријуми за учешће у 

програмима ОКС, који се по угледу на претходна два циклуса базирају на остварењу 

такмичарских резултата, на тај начин уважавајући полну равноправност по питању 

могућности за улазак и учествовање врхунских спортиста у програмима ОКС. Као и у 

претходном олимпијском циклусу, критеријуми за Развојни програм у ситуацији када је 

на националним гранским савезима да номинују  двоје спортистљ за улазак у овај 

пограм према опредељеним квотама, ОКС инсистира на поштовању полне 
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равноправности, због које су савези у обавези да номинују једног мушког и једног 

женског младог спортисту.На овај начин, ОКС дугорочно настоји да утиче на увећање 

броја врхунских женских спортиста, како би се кроз њихов будући позитиван утицај на 

децу и младе особе женског пола додатно омасовио женски спорт. 

На састанцима комисије ОКС „Жене и спорт”  током 2017. године одлучено је да 

се покрене кампања промоције женског спорта у Србијиј, са циљем да се повећа број 

девојчица које се баве спортом. У јуну 2017. године представница Олимпијског 

комитета Србије учествовала је на Форуму у Литванији, који је организовао 

Међународни олимпијки комитет са циљем да се подстакне ангажовање жена на 

лидерским позицијама у спорту. 

  У оквиру приоритетног циља 7.3. Развој и унапређење врхунског спорта општи 

циљ, општег циља 7.3.1. Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и 

стварање услова за развој професионалног спорта, посебног циља 7.3.1.1 Подизање 

капацитета и даље унапређење стручног рада у области врхунског спорта, активност 

међународна спортска сарадња, мера проширење међународне спортске сарадње, кроз 

расположиве програме Олимпијске солидарности МОК, током 2017. године 

Олимпијски комитет Србије је успостављао и остваривао континуирану сарадњу са 

стручњацима и спортским организацијама на основу којих је нашим спортским 

стручњацима као и стручњацима у спорту омогућено усавршавање у ностранству, као и 

долазак страних експерата из различитих области деловања у спорту  у циљу трансфера 

знања на спортске раднике у Србији. Организован је технички курс за тренере у 

рукомету на којем је предавао стручњак из Чешке Републике Мартин Тума, док је у 

циљу развоја националног спортског система у току боравак џудо тренера из 

Француске Лоиц Корвал. Такође, тренер Немања Вајс је у 2017. години као корисник 

Олимпијске школарине за тренере успешно завршио обуку за тренере 3. нивоа у 

организацији Међународне бициклистичке федерације (UCI).Одржани је низ 

билатералних и мултилатералних састанака са представницима других националних 

олимпијских комитета. Посебно треба истаћи вишедневну посету Србији представника 

Министарства спорта и Олимпијског комитета Народне Републике Кине, током које су 

гости детаљно упознати са системом спорта Србије кроз посете Министарству 

омладине и спорта, националним гранским савезима и Олимпијском комитету Србије. 

Генерални секретар Олимпијског комитета Србије Ђорђе Вишацки изабран је у 

Извршни одбор Европског олимпијског комитета.У оквиру активности дијаспора и 

систем спорта Србије, мере отвореност и заинтересованост система спорта за спортисте 

и спортске резултате у дијаспори, захваљујући доказаним процедурама и 

успостављеном систему комуникације на којима се темељи реализација програмских 

активности спортиста-учесника у програмима ОКС, врхунски и најталентованији 

спортисти у дијаспори се неометано укључују у програме ОКС, у оквиру којих имају 

пуну подршку и једнака права као и сви остали учесници у програму, независно од 

локације на којој живе. Током 2017. године признати стручњаци из дијаспоре су 

укључивани у непосредно окружење наших врхунских спортиста и састава Мисија 

нашег тима на  такмичењима (доктори, физиотепаеути, психолози итд.) 

 У оквиру посебног циља 7.3.1.2. Стварање услова за одржавање и даље постизање 

врхунског резултата, активност финансирање врхунског спорта, мера финансијски план 

према технологији изградње врхунског резултата, на основу прогресије резултата у 

претходна два олимпијски циклуса, до које је дошло  паралелно са успостављањем и 

развојем спортских програма ОКС , на почетку новог олимпијског циклуса усвојени су 

јасни критеријуми за учешће у програмима ОКС по истом принципу – остварени 
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спортски резултат као основни критеријум за улазак у програме ОКС. И на почетку 

новог циклуса задржана је иста структура спортских програма, па су тако у 2017. 

години реализована три основна спортска програма - Олимпијски програм  „Токио 

2020”, Развој зимских спортова „Пјонгчанг 2018” и Развојни програм кроз који су 

финансијски подржани индивидуални програми најбољих спортиста и тимова, као и 

програми најталентованијих младих спортиста.Планирање, финансирање и реализација 

програмских активности категорисаних спортиста вршено је у складу са утемељеним 

процедурама које су успостављене уважавајући постојеће законске оквире.Обзиром на 

ограничена финансијска средства, кроз Олимпијски програм „Токио 2020“ финансирано 

је 44 спортиста из 9 индивидуалних спортских грана (прва и друга од три категорије 

програма) и 8 тимова у 4 колективна спорта.Кроз програм Развој зимских спортова 

„Пјонгчанг 2018” финансирано је 2скијаша. Кроз Развојни програм финансирано је 21 

најуспешнији млади спортиста из 8 спортова (категорисану у прву од три категорије 

програма), узраста од 16 до 20 година. 

Кроз активност међународна такмичења у Републици Србији, меру Прихватање и 

организација у складу са Законом, ОКС је током 2017. године на основу поднете 

документације давао сагласност националним гранским савезима везано за 

организацију великих међународних такмичења на територији Републике Србије, 

сходно Закону о спорту. У овом тренутку није планирана организација неког од 

такмичења из календара МОК. 

 Кроз активност врхунски спортски резултат, мера стратешки вишегодишњи план 

развоја врхунског спортског резултата кроз мере за учешће врхунских спортиста у 

националним селекцијама, националним првенствима и професионалним лигама након 

Олимпијскиха игара у Рију које су биле наујспешније за Србију од распада СФРЈ, ОКС 

је и у 2017. години наставио да кроз своје програме обезбеђује оптималне услове за 

реализацију индивидуалних програма најбољих спортиста Србије. Континуитет 

резултата настављен је и у 2017. години у којој је освојен рекордан број медаља у 

олимпијским дисциплинама у једној години, када се гледају Европска и Светска 

првенства. Освојено је укупно 26 медаља - 18 на Европским и 8 на Светским 

првенствима, од чега 21 у индивидуалној конкуренцији и 5 у екипној. У мушкој 

конкуренцији освојено је 15, а у женској 11 медаља. 

  У оквиру посебног циља 7.3.1.3. Унапређење услова за развој спортисте до 

врхунског резултата, активност програми националних гранских савеза на путу 

изградње врхунског резултата, мера примена јасних критеријума при укључивању 

врхунских спортиста у програм на почетку новог олимпијског циклуса ОКС је донео 

критеријуме за учешће у програмима  ОКС у 2017. години, уз напомену да ће исти 

важити до уласка у олимпијску годину, када ће као и у претходном циклусу бити 

направљени критеријуми за сваки од олимпијских спортова који ће уважавати 

специфичности система квалификација за Олимпијске игре. У складу са законским 

процедурама, ОКС је у сарадњи са Министарством омладине и спорта и националним 

гранским савезима извршио рангирање спортиста и спортских стручњака по основу 

Правилника о националној категоризацији. У складу са захтевом Министарства 

омладине и спорта, Олимпијски комитет Србије је послао Прелиминарни предлог 

критеријума за категоризацију спортова. 

  Кроз активност програми спортске припреме, мера Организовање припрема у 

складу са динамиком очекиваних резултата сарадњи са националним гранским савезима 

и особама ангажованим у непосредном окружењу спортиста и тимова – учесника у 

програмима ОКС, реализоване су бројне припреме које су претходно биле дефинисане у 
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склопу индивидуалних годишњих планова спортиста. Кроз програме ОКС обезбеђена је 

подршка у организацији свих активности неопходних да би се припреме реализовале 

(смештај и исхрана, транспорт, закуп објеката и сл.). 

  Активност развојни програми у јединици локалне самоуправе, региона, 

покрајине, а кроз мере идентификација клубова са капацитетом за развојне програме, 

идентификација и системска подршка и финансирање програма спортских клубова који 

остварују резултате на међународном нивоу такмичења, перманентна подршка 

спортским клубовима у остварењу и реализацији планова развоја од стране надлежних 

националних гранских савеза и смањење административних и других такси од стране 

националних гранских савеза ка спортским клубовима Олимпијски комитет Србије је 

током 2017. године почео пројекат успостваљања сарадње са локалним самоуправама у 

циљу проширења подршке најбољим спортистима Србије у реализацији њихових 

програмских активности. Град Суботица и општина Књажевац су се укључили у овај 

пројекат, док је са још неколико јединица локалне самоуправе договорено да се укључе 

током 2018. године.  

  Посебно је важно нагласити у оквиру посебног циља 7.3.1.4 Дефинисана и 

унапређена област професионалног спорта, активност транзиција врхунских јуниора 

према професионалном спорту, мера успостављање система финансирања младих 

професионалних спортиста у националним селекцијама и професионалним клубовима 

током 2017. године финансирани су индивидуални програми младих спортиста који су 

својим спортским резултатима испунили задате критеријуме и тиме остварили право да 

учествују у „Развојном програму” ОКС. Кроз интеграцију активности учесника 

Развојног програма у индивидуалне програме најбољих сениора у виду заједничких 

припрема, ОКС настоји да обезбеди што боље услове током транзиције између 

јуниорске и сениорске конкуренције. У 2017. години млади олимпијски тим Србије 

учествовао је на Летњем Европском олимпијском фестивалу младих „Ђер 2017”, на 

којем су најбољи млади спортисти Србије који су испунили старосне и такмичарске 

критеријуме имали прилику да по први пут учествују на мултидисциплинарном 

спортском догађају. Ову прилику Олимпијски комитет Србије користи да кроз низ 

активности пре и током самог такмичења младим спортистима што више приближи 

како изгледа учешће на Олимпијским играма и другим такмичењима из календара МОК 

који имају сличну форму. На овај начин се постиже лакше привикавање на такмичења 

овог типа у сениорској конкуренцији. 

  У оквиру приоритетног циља 7.4. Развој и унапређење спортске инфраструктуре 

током 2015. године ОКС је именовао члана и заменика Радне групе, у складу са роком 

предвиђеним акционим планом.  Делегирани представници ОКС су током 2015. године 

учествовали у раду Радне групе, а на састанцима су договорени даљи правци деловања 

у циљу формирања реалне слике о стању спортске инфраструктуре у Републици Србији. 

  У оквиру општег циља 8.1. Подизање капацицитета спорта на свим нивоима 

власти, општи циљ 8.1.1. Успостављен козистентан систем управљања и финансирања 

система спорта у Републици Србији, перманентна едукација, укључивање у систем 

спорта жена, маргинализованих група, волонтера, посебан циљ 8.1.1.1 Повећани 

капацитети организација у области спорта за програмско финансирање њихове 

активности и делатности из јавних прихода (планирање, реализација, контрола),  

активност подизање капацитета Спортског савеза Србије, Олимпијског комитета 

Србије, Параолимпијског комитета Србије и надлежних националних гранских савеза у 

области планирања, програмирања, праћења, реализације и извештавања за програме 

савеза средствима из буџета Републике, мера израда Упутства за извештавање о 



Извештај о спровођењу Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период  

   2014 – 2018. године и Акционог плана за њену примену, извештајни период 2017. година  

76  

 

реализованом програму Олимпијски комитет Србије је на почетку овог циклуса додатно 

уобличио раније направљено Упутство за реализацију програмских активности које је 

достављено и детаљно представљено националним гранским савезима како би се 

обезбедила неометана реализација активности, уз поштовање оквира дефинисаним 

Законом и Правилником о финансирању. Као и претходних година, током 2017. године 

ОКС континуирано сарађује  са националним гранским савезима са циљем да се 

целокупан процес реализације програмских активности наших најбољих спортиста 

обавља неометано, почевши од иницијалне фазе прикупљања планова па до самог 

извештавања о реализацији, које је праћено одговарајућом рачуноводственом и другом 

документацијом. 

  У оквиру Посебног циља 8.1.1.4. Повећани капацитети организација у области 

спорта за аплицирање ка фондовима Европске Уније и другим приступним фондовима, 

активност подизање капацитета Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, 

Спортског савеза Србије, Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета 

Србије и надлежних националних гранских савеза и територијалних спортских савеза у 

области писања пројеката у ЕУ формату, мере организација стручних скупова и 

семинара у области писања пројеката у ЕУ формату у претходном периоду 

представници ОКС су учествовали на: 

– Еразмус + спорт инфо дан организован од стране Европске комисије (ЕАCEA) The 

European Commission and the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency; 

– Радионица Еразмус + у оквиру Европског спортског форума за младе, у организацији 

Европске комисије, Европске спортске невладине организације (ENGSO – European Non 

Governmental Sports Organisation) и Малте као председавајуће Европским парламентом; 

– Семинар о стипендирању у Бриселу , у организацији Европске омладинске фондације;  

– Стручни скуп на тему финансирања кроз пројекте UNESCO  у Паризу, у организацији 

UNESCO. 

  У оквиру Посебног циља 8.1.1.5. Унапређење стручности и капацитета 

спортских организација за писање пројеката и понуда ка спонзорима и донаторима, 

активност Подизање капацитета Спортског савеза Србије, Олимпијског комитета 

Србије, Параолимпијског комитета Србије, надлежних националних гранских савеза и 

територијалних спортских савеза за писање пројеката и понуда спонзорима и 

донаторима, мере организација стручних скупова и семинара у области планирања, 

програмирања, праћења, реализације и извештавања за писање пројеката и понуда 

спонзорима и донаторима, и у овом олимпијском циклусу настављена сарадња 

маркетинга олимпијских комитета Централне и Јуогисточне Европе. Радна група за 

унапређење и сарадњу је наставила са радом. У раду учествују представници Пољске, 

Словачке, Словеније, Хрватске, Чешке и Србије. Одржана су два састанка и то у мају у 

Поречу, Хрватска и у децембру у Порторожу, Словенија. У прошлој години акценат у 

раду је био на повезивању олимпијских комитета у наступу према компанијама, 

глобалним спонзорима Међународног олимпијског комитета. У јуну је у организацији 

Међународног олимпијског комитета, у Шаморину, Словачка, одржан други маркетинг 

семинар на којем су учествовали особе задужене за маркетинг националних 

олимпијских комитета из 65 земаља. Ово је био најбројнији маркетинг скуп од када 

постоји МОК. Предстаљени су нови трендови у олимпијском маркетингу. Такође су 

међусобно размењена искуства и студије случаја са претходних олимпијских игара у 

Рију 2016. Настављена је билателарна сарадња и размена искустава са колегама из 

маркетинга НОК-ова Хрватске, Словеније, Аустрије, Немачке и Аустралије. 
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  У оквиру посебног циља 8.1.1.7. Перманентно праћење и анализа односа 

остварених спортских резултата у односу на уложена средства из буџета и других 

извора финансирања, активност компаративна Анализа улагања у спорт из свих извора 

са постигнутим резултатима, мере: Анализа финансирања спорта из свих извора, 

користећи се системом за праћење потрошње финансијских средстава за реализацију 

програмских активности категорисаних спортиста и тимова, који је развијан током 

претходних 8 година, ОКС је и у 2017. години своје програме водио на начин који у 

сваком тренутку омогућава праћење и извештавање по различитим критеријумима 

(спортиста, спорт, категорија у програму, програмска целина, извор финансирања итд.). 

У оквиру мера: Анализа постигнутих спортских резултата и Компаративна 

анализа добијених резултата, кроз рад сопствених служби, Програмсе комисије и 

Извршног одбора ОКС је континуирано током године пратио остварене резултате на 

међународним такмичењима, са посебним фокусом на Европска и Светска првенства, 

односно остала такмичења која се сматрају критеријумским за учешће у програмима 

ОКС. Службе ОКС су урадиле компаративну анализу резултата на највећим 

међународним такмичењима (ЕП, СП), поредећи освојене медаље на овим 

такмичењима у односу на претходне године. 

У оквиру мере: Израда плана финансирања за наредну годину на основу 

добијених резултата, у складу са Законом о спорту и Правилником о одобравању и 

финансирању програма, ОКС је предао Министарству Предлог Редовног годишњег 

програма за 2018. годину, којим је обухваћен и план финансирања за наредну годину. 

Планом финансирања за 2018. годину, предвиђено је да се средства алоцирају и 

опредељују на основу остварених спортских резултата. За сваку од хијерархијски 

устројених категорија  у програмима ОКС одређен је наменски буџет за реализацију 

програмских активности категорисаних спортиста и тимова, који су распоређени по 

категоријама на основу вредности својих критеријумских резултата. 

  У оквиру циља 8.2. Стручно и нучно-истраживачки рад у спорту и информационим 

системима, општи циљ 8.2.1. Унапређен стручни и научно-истраживачки рад у спорту и 

информационим системима, посебан циљ 8.2.1.1. Унапредити систем едукације 

стручњака у спорту кроз усвајање националних критеријума за спортске тренере, 

активност компаративна анализа улагања у спорт из свих извора са постигнутим 

резултатима, мере: Дизајнирати развој и имплементацију свеобухватног националног 

система едукације тренера у спорту и мере: Усвојити националне критеријуме за 

спортске тренере кроз доступне програме Олимпијске солидарности Међународног 

олимпијског комитета, током 2017. године реализоване су следеће активности: 

– технички курс за тренере у рукомету (Кучево, октобар-новембар); 

– развој националног спортског система (долазак страних експерата на шест месеци у 

Србију) – џудо (децембар 2017 – мај 2018); 

– олимпијска школарина за тренере – Немања Вајс (бициклизам). 

    Везано за циљ 8.8. Негативне појаве у спорту едуковање деце и младих, општи 

циљ 8.8.1. Унапређене мере за спречавање свих негативних појава у спорту (насиље, 

допинг, намештање мечева, нелегално клађење),  посебан циљ 8.8.1.1. Успостављен 

механизам за доследну примену Националне стратегије за борбу против насиља и 

недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама за период 2014- 2018, 

активност: Спровођење Националне стратегија за борбу против насиља и недоличног 

понашања на спортским приредбама за период од 2013. до 2018. године, 

мера:Спровођење активности предвиђене Акционим планом Националне стратегије, 

ОКС је спроводио едуковање деце и младих особа кроз велики број догађаја које је 
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организовао широм Србије током 2017. године (ЕкоОлимпијада, Олимпијски час, 

Олимпијски изазов и сл.) 

  Параолимпијски комитет је у у оквиру приоритетног циља 7.3. Развој и 

унапређење врхунског спорта, општи циљ 7.3.1. Наставак обезбеђивања услова за развој 

врхунског спорта и стварање услова за развој професионалног спорта, посебан циљ 

7.3.1.2. Стварање услови за одржавање и даље постизање врхунског спортског 

резултата, активност финансирање врхунског спорта, мере примењени су јасни 

критеријума за планирање свих активности уз анализу расположивих капацитета за 

реализацију програмских активности у сарадњи са ОКС, ССС и гранским савезима у 

циљу рационализације трошкова    и планирање развоја капацитета за реализацију 

програмских активности у сарадњи са ОКС, ССС и гранским савезима у циљу 

рационализације трошкова. Остварен је додатни напредак у рационализацији трошкова 

при чему је побољшан врхунски спортски резултат. 

Финансијски план  према технологији изградње врхунског резултата ПОКС је 

планирао активности у складу са Стратегијом одржавања врхунског резултата.  

Мера стратешки  вишегодишњи план развоја врхунског спортског резултата кроз 

мере за учешће врхунских спортиста у националним селекцијама, националним 

првенствима и професионалним лигама планиран и реализован четворогодишњи план 

врхунског спортског резултата. План предвиђа јачање капацитета и стручних 

компетенција тренера, анализу такмичарских дисциплина и ресурса за освајање медаља 

на међународни такмичењима, као и одабир адекватних услова у процесу припреме за 

велико такмичење. План предвиђа јачање капацитета и стручних компетенција тренера, 

анализу такмичарских дисциплина и ресурса за освајање медаља на међународни 

такмичењима, као и одабир адекватних услова у процесу припреме за велико 

такмичење.Обезбеђена су средства Агитос Фондације за одржавање стручног скупа за 

тренере и руководиоце параолимпијских спортских савеза у циљу трансфера знања и 

искустава. Посебан захтев при организацији овог скупа је укључивање што већег броја 

жена. 

 Посебан циљ 7.3.1.3. Унапређење услова за развој спортисте до врхунског 

резултата, активност програми националних гранских савеза на путу изградње 

врхунског резултата, национална категоризација дефинише егзактан број категорисаних 

спортиста особа са инвалидитетом – ПОКС сваке године припрема и реализује 

активност категоризацију врхунских спортиста особа са инвалидитетом. 

Спортска комисија ПОКС је планирала и реализовала у 2017. години припреме за 

међународна такмичења, а као резултат свега су освојене 3 медаље на Светском 

првенству у атлетици, 3 на Светском екипном првенству у стоном тенису и 6 медаља на 

Европском првенству у стоном тенису. На наступу на Светском купу у стрељаштву у 

Осијеку који је квалификационо такмичење за Параолимпијске игре у Токију је 

освојено 12 медаља и постављен је Европски рекорд. Успешно су реализоване и 

припреме за учешће на Зимским параолимпијским играма у Пјонгчангу. 

Спортска комисија ПОКС је планирала и реализовала у 2017. години припреме за 

међународна такмичења и Параолимпијске игре, а као резултат свега је освојених 9 

медаља на Играма. ПОКС је у складу са Законом о спорту приредио предлог  

Правилника о категоризацији спортских савеза и клубова чланица ПОКС–а. Правилник 

није усвојен зато што је МОС покренуло поступак доношења новог Правилника о 

категоризација спортова, спортских грана и националних гранских савеза зато што 

желимо да сваки правилник ПОКС буде потпуно компатибилан са одговарајућим 

правилником МОС. Кроз посебан циљ 7.3.1.4. Дефинисана и унапређена област 
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професионалног спорта, активност транзиција врхунских јуниора према 

професионалном спорту, мера успостављање система финансирања младих 

професионалних спортиста у националним селекцијама и професионалним клубовима, 

ПОКС ову активност третира као критичну. Процес транзиције је унапређен повећањем 

учешћа младих и мање афирмисаних спортиста на међународним такмичењима о 

трошку ПОКС. Селектори параолимпијских спортова имају јасно упутство за 

идентификацију потенцијално врхунских спортиста и рад са њима, што су обавезни да 

третирају као једну од својих приоритетних активности. 

 У оквиру циља 8.2. Стручно и научно – истраживачки рад у спорту и 

информационим системима, општи циљ 8.2.1. Унапређен стручни и научно-

истраживачки рад у спорту и информационим системима, Посебан циљ 8.2.1.1. 

Унапређен стручни рад у спорту потписани су уговори са високообразовним 

институцијама, израђен Правилник о дозволи за рад. 

 Универзитетски спортски савез Србије је у оквиру приоритетног циља 7.1. Развој 

спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт, општи циљ 7.1.1. Унапређен 

школски и универзитетски, посебан циљ 7.1.1.2.Повећан број спортских секција и 

других ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру школског и 

универзитетског спорта, мера проширење понуде спортских секција на универзитетима 

и јачање сарадње универзитета и спортских организација, у складу са потребама 

студената, УССС ће преко удружених чланица УССС помоћи студентима у оснивању 

нових спортских секција на факултетима тј универзитетима и у организовању 

такмичења на нивоу факултета (између различитих смерова или година студија) и на 

нивоу универзитета (између факултета). У складу са такмичењима које организује  

Европска универзитетска спортска асоцијација студенти су основали нове спортске 

секције у мање популарним спортовима (оријентириг, триатлон, спортско пењање, 

самбо, бокс, бадминтон, бриџ, шах....). Ово је повећало број студената који се баве 

спортом односно број спортских секција за 10%. Спортске секције на факултетима су 

остварили контакте са локалним спортским организацијама из тих спортова. 

У оквиру мере повећање понуде ваннаставних спортских активности на 

универзитетима УССС ће у сарадњи са удруженим чланицама и универзитетаима 

организовати предавања, трибине, семинаре на теме које су везане за универзитетски 

спорт, здравље, волонтеризам у спорту, студирање уз професионално бављење спортом 

и сл. У 2017. години су одржане 2 трибине на Факултету спорта и физичког васпитања 

у Београду, једна трибина на Факултету организационих наука  у Београду на којима је 

један од предавача био и генерални секретар Европске универзитетске спортске 

асоцијације (ЕУСА) господин Матјаж Печовник који је представио  ЕУСА и такмичења 

под окриљем ЕУСА са посебним освртом на 5. Европске универзитетске игре које се 

2020. године одржавају у Београду. У оквиру Сајма спорта одржано је предавање на 

тему 5. Европских универзитетских игара Београд 2020. Чланица УССС, 

Универзитетски спортски савез Ниша, је представио своје активности на домаћем и 

међународном нивоу, а интернет сајт www.sportindeks.rs је пренео своја искуства 

везаних за праћење универзитетског спорта у Србији и свету у протеклих 5 година.  

Посебан циљ 7.1.1.3 Повећано учешће ученика и студената на школским и 

универзитетским спортским приредбама (спортским манифестацијама и спортским 

такмичењима), мера унапређење система такмичења у оквиру студентског спорта, уз 

регулисање посебног статуса студената врхунских спортиста, се реализује кроз даље 

развијање већ постојећег система такмичења у смислу повећања броја спортова који су, 

у овом моменту, обухваћени системом такмичења.УССС ће покренути иницијативу на 

http://www.sportindeks.rs/
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нивоу универзитета да се врхунским спортистима обезбеде посебни услови студирања. 

Планира се организација међууниверзитетског првенства Србије у одбојци, кошарци и 

футсалу по двоструком бод (лигашком) систему. Реализовано је на нивоу факултета на 

универзитетима у Новом Саду,  Београду и Нишу такмичења у бриџу, спортском 

пењању, шаху и оријентирингу чиме се повећао број спортова којим се баве студенти. 

На Универзитету у Нишу је одржано такмичење у пливању и атлетици. Организовано је 

међууниверзитетско првенство Србије у кошарци, одбојци и футсалу у обе 

конкуренције (мушкарци и жене) по систему група, тако да су победници по група 

играли финалне утакмице.Системски није још решено да се врхунским спортистима 

обезбеди олакшани услови студирања.Мера системом универзитетског спорта 

обезбедити социјалну интеграцију студената са инвалидитетом, УССС ће новим 

системом такмичења који је у изради, предвидети могућност такмичења студената са 

инвалидитетом.УССС у 2017.години није организовао такмичење студената са 

инвалидитетом због мањка интересовања, али ће УССС преко својих чланица 

поспешивати студенте са инвалидитетом да се организују и иницирају организацију 

такмичења. 

Посебан циљ 7.1.1.6. Побољшано медијско праћење и промоција школског и 

универзитетског спорта у циљу неговања културе спортског понашање, фер плеја, 

сарадње, толеранције и поштовање различитости на спортским теренима и поред њих, у 

току 2017. године све активности УССС су редовно објављивани на друштвеним 

мрежама и сајту УССС. На УССС такмичењима и међународним такмичењима није 

забележен ниједан инцидент, напротив сви наши студенти су позитиван пример фер-

плеја и поштовања противника како на терену тако и ван тереана. 

 

4.6. Извештај акредитованих високошколских установа 

  

   У оквиру поглавља 8.2 Стручно-истраживачки рад у спорту и информациони 

системи, у Акционом плану за спровођење стратегије развоја спорта, посебан циљ 

8.2.1.1 Унапређен стручни рад у спорту и одговарајући показатељ односи се на број 

квалификованих спортских стручњака. Поред осталих, то су приоритизоване 

информације које следе и заснивају се на извештајима које су Министарству доставиле 

АВУ. Сам квалитет извештаја веома варира. 

 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду у оквиру посебног 

циља 7.1.1.3. Повећано учешће ученика и студената на школским и универзитетским 

спортским приредбама је организовао је низ међународних пројеката студентских и 

омладинских спортских и рекреативних активности, све спортске екипе Факултета 

(одбојка, кошарка, рукомет, футсал), у мушкој и у женској конкуренцији су наступале у 

Студентској лиги организованој од стране Универзитета у Београду, организовани су 

јавни часови промовисања нових спортова и спортских дисциплина: јаџент, 

стреличарство, Corne Whole, Gate Ball, Спидминтон, скијање на води, сквош, Веслачком 

Савезу Србије у сврхе организације Светског Купа у веслању које је одржано у 

Београду стављено је на располагање око 100 волонтера студената. 

 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду је приложио је 

извештај о броју едукованих и оспособљених у току 2017. године у оквиру општег  

циља 8.1.1. Успостављен конзистентни систем управљања и финансирања система 

спорта у Републици Србији, перманентна едукација, укључивање више у систем спорта 

жена, маргинализованих група, волонтера. 
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Центар за стручно образовање и усавршавање у календарској 2017-ој години, 

према плану и програму реализовао је два циклуса. XI циклус у марту и XII циклус у 

октобру. Укупан број полазника који су уписали курс био је 161, од којих је 87 похађало 

XI циклус, а 74  полазника XII циклус. У 11-ом циклусу кандидати су слушали 20 

различитих програма, док је у понуди 12-ог циклуса било 23 програма. Реализовани 

програми за стицање звања Оперативни тренер и Спортско рекреативни водитељ били 

су следећи:  

Програм жене мушкарци Укупно 

докторске дисертације по старом / / / 

дисертације – нови програм / 2 2 

магистар наука / / / 

мастер 24 31 55 

Академске студије  22 49 71 

Струковне студије спорта 1 8 9 

Струковне студије рекреације 3 3 6 

Укупно 50 93 143 

 

Спортска грана 
број 

полазника 
Спортска грана 

број 

полазника 

аикидо 3 нордијско скијање 1 

атлетика 1 Скијање 2 

боћање 1 Одбојка 22 

џудо 4 Шах 1 

персонални фитнес 57 Планинарство 5 

групни фитнес 11 Пливање 2 

спортска гимнастика 3 Стрељаштво 11 

карате 7 ритмичка гимнастика 2 

кик бокс 2 Рвање 1 

кошарка 2 Рукомет 12 

кунг фу 1 Ватерполо 4 

спортски и модерни плес 2 Веслање 2 

оријентиринг 1 здравствени чи-гонг 2 

спортско пењање 1   

Програм за стицање звања Инструктор скијања у 2017. години одслушало је 16 

полазника.Током 2017. године укупно је 177 полазника завршило курс за ниво 

оперативних тренера и инструктора у спорту. Овај број односи се и на кандидате 

уписане у ранијим периодима. 

Факултет за спорт, Универзитет „УНИОН–Никола Тесла” је доставио темељан 

извештај доследно следећи посебне циљеве из Стратегије и Акционог плана. Овде је 

приказан само део одабраних активности. Као акредитована високошколска установа 

факултет у сарадњи са надлежним националним гранским спортским савезима и другим 

партнерским спортским организацијама, уписује кандидате на Програм стручног 

оспособљавања лица за обављање одређених стручних послова у спорту I, II и III нивоу, 

у оквиру занимања тренер у спорту, инструктор у спорту, организатор рекреације у 

спорту, организатор спортског пословања, менаџер у спорту, спортски посредник, 

https://www.fzs.edu.rs/edukacije/strucno-osposobljavanje/
https://www.fzs.edu.rs/edukacije/strucno-osposobljavanje/
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судија у спорту, спортски водич, спортски спасилац, спортски документалиста, новинар 

у спорту и спортски пропагандиста. 

Број  дипломираних  студената  у 2017. години је  на основним студијама 111, а на 

Мастер  академским је завершни рад одбранило  19 студената. Факултет тренутно 

стипендира 40 студената. 

У оквиру Београдског маратона одржано је и Првенство Србије у штафетном 

полумаратону за студенте на коме је учешће узео и факултет, а студенти су освојили  

велики број медаља на националним, регионалним, европским и светским 

такмичењима. Неки од њих су учествовали и на Универзијади, а осам студената је 

номиновано од стране ОКС за избор најбољег спортисте у 2017. години. 

Другу годину заредом Међународна научна конференција „Спорт, здравље, 

животна средина” у организацији факултета одржана је у склопу званичног програма 

Шестог сајма спорта. На Факултету је одржана трибина под називом „Рукомет и 

медији” којом је обележена десетогодишњица постојања једног од најпознатијих и 

најдуговечнијих рукометних медија у Европи, Balkan-Handball.com. Одржан је и  

Судијски семинар ритмичке, лиценцни семинар Боксерског савеза Србије након чега је 

преко 120 тренера добило лиценцу за рад у 2017. години. Факултет је био домаћин 

семинара за статистичаре кошаркашких лига Србије.  

 У току 2017. године на Високој спортској и здравственој школи дипломирало је 67 

студената, са звањем Струковни тренер у спорту, Струковни тренер у рекреацији, 

Струковни менаџер и Струковни физиотерапеут. Програм стручног оспособљавања у 

2017. години реализован је у два периода. Први пут програм је реализован у периоду од 

17.03.2017. до 20.05.2017. год. Полазници су били подељени по групама, а укупан број 

полазника износио је 54 (синхроно пливање 2, рагби 1,аикидо 3, атлетика 2, пливање 2, 

реални аикидо 4, кикбокс 5, кошарка 3, одбојка 1, рукомет 1, примењени аикидо 5, 

корфбол 1, текводндо 3, рекреација и фитнес  21). Други пут програм је реализован у 

периоду од 20.10.2017. до 29.12.2017. год. Током реализације поменутог програма 

кандидати су били подељени по групама, а укупан број кандидата износио је 62 

(теквондо 3, аикидо 2, кошарка 3, кикбокс 4, пливање 3, атлетика 13, плес 7, синхроно 

пливање 1, спортско пењање 1, стони тенис 1, roler in line hockey 2,  рекреација и фитнес 

22) . По завршеној реализацији програма стручног оспособљавања кандидати су стекли 

звања: спортски оперативни тренер; спортско рекреативни водитељ, или спортски 

инструктор. 

5. ПРОГРАМИ РАЗВОЈА СПОРТА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНИХ 

САМУПРАВА И АНАЛИЗА ПРОГРАМА У ВЕЗИ СА ЦИЉЕМ ПОДИЗАЊА 

КАПАЦИТЕТА СПОРТА НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 

 

  У складу са Стратегијом развоја спорта за период 2014 – 2018. јединице локалних 

самоуправа биле су у обавези да до 6. јануара 2016. године, доставе прву генерацију 

Програма развоја спорта. То је референтни оперативни плански документ на нивоу 

јединица локалне самоуправе чијом реализацијом се спроводи и прати спровођење 

Стратегије.  

 

Стање у фебруару 2016. године било је следеће: 

I Министарству је достављено 120 усвојених Програма развоја спорта; 



Извештај о спровођењу Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период  

   2014 – 2018. године и Акционог плана за њену примену, извештајни период 2017. година  

83  

 

II 9 јединица локалних самоуправа су усвојиле Програм развоја спорта али га 

нису у року доставиле Министарству – Кула, Деспотовац, Сврљиг, Кучево, Бела 

Црква, Краљево, Чачак, Прешево и Петровац на Млави; 

III 16 јединица локалних самоуправа је било у процесу писања, или је Програм 

развоја спорта завршен и пред усвајањем је од стране надлежног органа јединице 

локалне самоуправе. Разлози за кашњење су били неефикасности у раду, док је у 

неким градовима/општинама проблем био скупштинска већина за усвајање. У 

питању су били следећи градови/општине: 

1. Мали Иђош – у процесу је писања; 

2. Стара Пазова – програм је написан, очекује се усвајање; 

3. Ваљево – програм је написан, очекује се усвајање; 

4. Нови Сад - у процесу је писања; 

5. Смедерево – програм је написан, очекује се усвајање; 

6. Кнић – програм је написан, очекује се усвајање; 

7. Крагујевац – програм је написан, очекује се усвајање; 

8. Бор – програм је написан, очекује се усвајање; 

9. Зајечар – програм је написан, очекује се усвајање; 

10. Сјеница − у процесу је писања; 

11. Ивањица – програм је написан, очекује се усвајање; 

12. Власотинце  –  у процесу је писања; 

13. Медвеђа –  у процесу је писања; 

14. Нови Кнежевац –  у процесу је писања; 

15. Љиг –  у процесу је писања; 

16. Кладово –  у процесу је писања. 

 

IV Са подручја Косова и Метохије је достављено 9 усвојених Програма; 

V Градске општине Земун и Лазаревац су доставиле усвојене Програме. 

 
Стање на дан 27. фебруара  2017. године је следеће: 

I Министарству је до сада достављен 141 усвојен Програм развоја спорта – 21 

више него у претходном извештајном периоду; 

II 6 јединица локалних самоуправа је још увек у процесу писања, или је 

Програм развоја спорта завршен и пред усвајањем је од стране надлежног органа 

јединице локалне самоуправе. У питању су следећи градови/општине: 

1. Стара Пазова – програм је написан, очекује се усвајање; 

2. Крагујевац – програм је написан, очекује се усвајање; 

3. Бор – програм је написан, очекује се усвајање; 

4. Зајечар – програм је написан, очекује се усвајање; 

5. Сјеница − у процесу је писања; 

6. Сврљиг − у процесу је писања; 

  Може се закључити да наведених шест јединица локалне самоуправе од прошле 

године не бележе никакав напредак и закључно са фебруаром 2018. године стање је 

непромењено. 

 

III Са подручја Косова и Метохије је достављено 12 усвојених Програма (9 

привремених управа нису именовала лица) – што је три више него у 

претходном извештајном периоду; 
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IV Градске општине Земун и Лазаревац су доставиле усвојене Програме – стање 

је исто као и претходне године 

Министарство тежи да држи корак са променама у друштву и економији, да нађе 

начин да подигне капацитете у сарадњи са свим ресурсима на које је упућено и као 

приоритет има квалитетно повезивање људских ресурса са спортом на нивоу државе, 

аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе. У складу са тим циљем 

Министарсво је у 2017. години урадило „Анализу општег циља 8.1. Подизање 

капацитета спорта на свим нивоима власти у Програмима развоја спорта јединица 

локаних самоуправа”. 

Увидом у Програме развоја спорта утрврђено је да су од 141 јединице локалне 

самоуправе свега 34, општи циљ 8.1. Подизање капацитета спорта на свим нивоима 

власти, препознале као значајан и као тавкав га уврстиле у Програм развоја спорта и 

планирале активности у оквиру Акционог плана. Такође је утврђено које су посебне 

циљеве Акционим Планом јединице локалне самоуправе уврстиле у своје Програме 

развоја спорта и акционе планове и у ком броју: 

 

 

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ број 

ЈЛС 

КОМЕНТАРИ 

Повећани капацитети 

организација у области 

спорта за програмско 

финансирање њихове 

активности и делатности из 

јавних прихода - 

планирање, реализација, 

контрола 

 

25 Одобравање годишњих и посебних програма се 

врши у складу са Законом о спорту, Стратегијом, 

националним категоризацијама и Програмом 

развоја спорта у јединици локалне самоуправе, а 

код годишњих програма и у односу на 

категоризације организација у области спорта у 

јединици локалне самоуправе. 

Да би систем програмског финанирања из јавних 

прихода функционисао оптимално, капацитете 

оргранизација у области спорта треба јачати, пре 

свега едукацијама у овој области. Министарство 

омладине и спорта и Стална конференија градова и 

општина су издале „Приручник за финансирање 

програма у области спорта у ЈЛС” на основу кога 

ће се радити и едукације. Неопходно је да јединице 

локлане самоуправе препознају овај вид подршке 

као важан сегмент јачања капацитета организација 

у области спорта. Кроз едукације се може 

удружити више једница локалних самуправа ради 

рационалног коришћења средства за ту намену.  

Перманентно праћење и 

анализа односа остварених 

спортских резултата у 

односу на уложена средства 

из буџета и других извора 

финансирања 

9 Пример добре праксе: Општина Пирот  

— реконструисан је Омладински стадион у 

Пироту-  дом пиротских кошаркаша; 

— реконструисани су терени  за рукомет и 

кошарку, зграда са свлачионицама, трибине; 

— у општини Правец у Бугарској  изграђена је  
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Повећани капацитети 

организација у области 

спорта за аплицирање ка 

фондовима Европске уније 

и другим приступним 

фондовима 

14 атлетска стаза.  

— изграђени су спортски терени и  дечје 

игралиште  у насељу Танаско Рајић; 

— у Општини Монтана-Бугарска  су изграђена 2 

спортска објекта и игралиште.  

— у општини Пирот набављено је савремено 

клизалиште и изграђен мултифункционални 

мини пич терен са мобилијаром  у насељу 

Прчевац;   

у општини Монтана − Бугарска реновиран је 

Градски  стадион  „Огоста” и изграђена атлетска 

стаза, систем за наводњавање и савремена опрема 

на стадиону. 

Унапређење стручности и 

капацитета спортских 

организација за писање 

пројеката и понуда ка 

спонзорима и донаторима 

11 

Унапређење стручности и 

капацитета спортских 

организација у јединицама 

локалне самоуправе 

8 Да би се систематично приступило овој теми 

неопходно је: 

— пратити и мерити организациони учинак (да ли 

и како се постижу планирани резултати и 

циљеви организације) 

— Проценити расположиве људске ресурсе (план 

потреба за стручним обукама) 

— Анализирати мотивисаност организације и 

организационе капацитете (с посебним 

акцентом на финансијско и процесно 

управљање, као и везе и односе са другим 

организацијама и институцијама у области 

спорта) 

Проценити како се управља програмима и шта 

може да се унапреди 

Усвојене категоризације 

спортских организација у 

јединицама локалне 

самоуправе 

8 У складу са чланом 138. Закона о спорту између 

осталог се каже да се одобравање годишњих 

програма врши и у односу на категоризације 

организација у области спорта у јединици локалне 

самоуправе. „Приручник за финансирање програма 

у области спорта у јединици локалне самоуправе” 

садржи модел Правилника о категоризацији 

спортских организација које делују на територији 

јединице локалне самоуправе. 

6. СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ  И ИЗВЕШТАЈ ПО ПОКАЗАТЕЉИМА ИЗ 

АКЦИОНОГ ПЛАНА 

 

   Примена Стратегије је дефинисана Акционим планом, који је саставни део 

Стратегије. Тим планом јасно су дефинисани општи и посебни циљеви, мере и 

активности за њихову реализацију, носиоци задужени за њихову реализацију као и 
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временски оквири. Ради успостављања јединственог и формалног система извештавања, 

Министарство је утврдило процедуру извештавања и формат у складу са добром 

праксом Европске уније. 

На годишњем нивоу Министарство има обавезу да изради и објави извештај о 

спровођењу Стратегије на својој интернет страници, степену спровођења циљева и 

активности, проблемима и изазовима, а имајући у виду да је Извештај о току 

спровођења Стратегије саставни део Извештаја о раду Министарства који се доставља 

Влади у складу са Пословником Владе.  

Министарство прибавља информације од надлежних министарстава, аутономних 

покрајина, јединица локалних самоуправа, националних гранских спортских савеза, 

Агенције за привредне регистре, Републичког завода за статистику, надлежних завода 

за спорт и медицину спорта, Антидопинг агенције Републике Србије, осталих 

организација у области спорта, високошколских установа и других организација које 

прикупљају и обрађују податке везане за спорт и физичко вежбање грађана (напр. 

Регулаторно тело за електронске медије у вези са % програмског садржаја намењеног 

промоцији спорта) и на основу њих врши праћење остваривања циљева. Наведени 

органи и организације, на захтев Министарства, најмање једном годишње достављају 

тражене информације у вези са спровођењем Стратегије и Акционог плана. Образац за 

извештавање достављен је 27. децембра 2017. године свим поменутим одговорним 

институцијама. Рок за доставу упитника био је 15. јануар 2018. године. 

Имајући у виду да се ради већ о трећој години извештавања донекле отрежњује 

чињеница да нису све јединице локалне самоуправе, а на жалост ни Град Београд у 

стању да систематично генеришу квалитетне податке. Извесно је да у склопу израде 

следеће генерације стратегије за развој спорта веома треба повести рачуна о оквиру за 

праћење и евалуацију, али и капацитетима који то треба да подрже на свим нивоима. 

Очекује се да ће сви релевантни актери одговорни за развој и промоцију спорта 

од почети да прикупљају податке у складу са захтеваним показатељима, што ће у 

наредним годинама омогућити боље праћење напретка у односу на Стратегијом 

дефинисане исходе. Такође се очекује да ће одговорне институције и остале 

заинтересоване стране почети да достављају квалитетније, поузданије и свеобухватне 

информације.  

Овакво праћење и извештавање по одабраним показатељима из Акционог плана 

за спровођење Стратегије представља референтни оквир за процену учинка у односу на 

планиране циљне вредности, односно исходе дефинисане Стратегијом: 

Приоритет 1 − Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт – 5 

показатеља; 

Приоритет 2 - Повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и 

унапређење спортске рекреације – 4 показатеља; 

Приоритет 3 − Развој и унапређење врхунског спорта – 5 показатеља; 

Приоритет 4 - Развој и унапређење спортске инфрастуктуре – 5 показатеља; 

 8.1. Подизање капацитета спорта на свим нивоима власти − 5 показатеља;  

8.2. Стручно-истраживачки рад у спорту и информационим системима – 1 

показатељ; 

8.4. Спорт у војсци - 1 показатељ; 

8.5. Спорт у полицији - 1 показатељ; 

8.6. Спортски туризам и партнерство између спорта и животне средине - 2 

показатеља; 

8.7. Медији у спорту − 1 показатељ; 



Извештај о спровођењу Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период  

   2014 – 2018. године и Акционог плана за њену примену, извештајни период 2017. година  

87  

 

8.8. Негативне појаве у спорту − 3 показатеља. 

 Посебно треба истаћи да је већина показатеља родно диференцирана. 

Графички приказ одабраних показатеља по приоритетима из Акционог плана 

заснива се на обради попуњених Упитника или наративних извештаја које су 

доставили: 

 

Достављен упитник Попуњен/ Достављен  

Министарство одбране + 

Министарство унутрашњих послова + 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја + 

Министарство саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре + 

Олимпијски комитет Србије + 

Параолимпијски комитет Србије + 

Антидопинг агенција РС + 

Завод за спорт и медицину спорта РС + 

Регулаторно тело за електронске медије + 

Савез за школски спорт Србије + 

Универзитетски спортски савез Србије + 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину + 

Спортски савез Србије + 

 

Општине и градови: 

Достављени електронском поштом Попуњени „online” 

Општина Бачка Паланка Град Сомбор 

Општина Бујановац Општина Сента 

Град Јагодина Општина Ћићевац 

Град Крушевац Општина Лучани 

Општина Пландиште Град Шабац 

Општина Велика Плана Општина Житиште 

Општина Владичин Хан Општина Црна Трава 

Општина Житорађа Општина Ражањ 

Општина Косово Поље Општина Нова Црња 

Општина Исток Општина Петровац на Млави 

Општина Бач Општина Нови Кнежевац 

 Општина Србица 

 Општина Босилеград 

 Општина Велико Градиште 

 Општина Лапово 

 Општина Оџаци 

 Град Пирот 

 Општина Бабушница 

 Општина Мионица 

 Општина Осечина 

 Општина Пожега 

 Општина Неготин 
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 Општина Рача 

 Општина Бачка Топола 

 Општина Крупањ 

 Општина  Бољевац 

 Општина Трстеник 

 Општина Алексинац 

 Општина Врњачка Бања 

 Општина Шид 

 Општина Бела Паланка 

 Општина Љубовија 

 Општина Лајковац 

 Општина Сокобања 

 Општина Мали Иђош 

 Општина Дољевац 

 Општина Темерин 

 Општина Коцељева 

 Општина Ковин 

 Општина Инђија 

 Општина Беочин 

 Oпштина Жабари 

 Град Лозница 

 Општина Параћин 

 Општина Медвеђа 

 Општина Пријепоље 

 Општина Лепосавић 

 Општина Бачка Паланка 

 Општина Ивањица 

 Град Ваљево 

 Општина Сврљиг  

 Град Приштина 

 Општина Уб 

 Општина Мало Црниће 

 Општина Косјерић 

 Град Панчево 

 Општина Кањижа 

 Општина Владичин Хан 

 Општина Бачки Петровац 

 Град Ужице 

 Град Сремска Митровица 

 Општине Кнић 

 Општина Пећинци 

 Општина Топола 

 Општина Пландиште 
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 Општина Тител 

 Град Смедерево 

 Општина  Бајина Башта 

 Општина Сечањ 

 Град Чачак 

 Општина Исток 

 Општина Свилајнац 

 Општина Ариље 

 Град Пожаревац 

 Општина Горњи Милановац 

 Општина Прокупље 

 Општина Голубац 

 Општина Бор 

 Општина Житорађа 

 Град Лесковац 

 Општина Лебане 

 Општина Нова Варош 

 Општина Бојник 

 Општина Блаце 

 Општина Тутин 

 Општина Љиг 

 Oпштина Бечеј 

 Општина Жабаљ 

 Општина Ћуприја 

 Општина Опово 

 Општина Кучево 

 Град Крушевац 

 Општина Штрпце 

 Општина Мали Зворник 

 Општина Бач 

 Град Врање 

 Општина Александровац 

 Општина Брус 

 Општина Витина 

 Општина Куршумлија 

 Општина Србобран 

 Општина Аранђеловац 

 Општина Рашка 

 Општина Богатић 

 Град Суботица 

 Град Кикинда 

 Општина Прибој 

 Општина Власотинце 
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 Град Београд - Градска управа 

 Општина Алибунар 

 Град Нови Сад 

Грански савези: 

Достављени електронском поштом Попуњени „online” 

1. Биатлон савез Србије 1. Асоцијација Спорт за све Србије 

2. Кендо савез Србије 2. Савез за синхроно пливање Србије 

3. Савез подводних активности Србије 3. Савез спортских риболоваца Србије 

4. Спортски савез глувих Србије 4. Боћарски савез Србије 

5. Савез за практично стрељаштво Србије 5. Пливачки савез Србије 

 6. Плесни савез Србије 

 7. Кајакашки савез Србије 

 8. Голф асоцијација Србије 

 9. Веслачки савез Србије 

 10. Бриџ савез Србије 

 11. Спортски савез инвалида Србије 

 12. Корфбол савез Србије 

 13. Савез за скокове у воду Србије 

 14. Мачевалачки савез Србије 

 

15. Национални спортски савез слепих и 

слабовидих 

 16. Ватерполо савез Србије 

 17. Рафтинг савез Србије 

 18. Бициклистички савез Србије 

 19. Спортски ауто и картинг савез Србије 

 20. Кошаркашки савез Србије 

 21. Соколски савез Србије 

 

22. Савез за скијање на води и вејкборд 

Србије 

 23. Куглашки савез Србије 

 24. Џет Ски савез Србије 

 25. Атлетски савез Србије 

 26. Стрељачки савез за летеће мете Србије 

 27. Tug of war савез Србије 

 28. Kyokushinkai савез Србије 

 29. Бадминтон савез Србије  

 30. Бејзбол савез Србије 

 31. Тениски савез србије 

 32. Српска триатлонска унија 

 33. Џудо савез Србије 

 34. Савате савез Србије 

 35. Стрељачки савез србије 

 36. Једриличарски савез Србије 
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 37. Аикидо савез Србије 

 38. Ваздухопловни савез Србије 

 39. Скајбол савез Србије 

 40. Спортски савез спелеолога Србије 

 41. Гимнастички савез Србије 

 42. Рукометни савез Србије 

 43. Стонотениски савез Србије 

 

44. Савез за коњички спорт Србије за 

олимпијске и ФЕИ дисциплине 

 45. Клизачки савез Србије 

 46. Рагби савез Србије 

 47. Софтбол савез Србије 

 48. Ju jutsu савез Србије 

 49. Специјална Олимпијада Србије 

 50. Фудбалски савез Србије 

 51. Рагби 13 федерација Србије 

 52. Савез за рекреацију и фитнес Србије 

 53. Оријентиринг савез Србије 

 54. Савез хокеја на трави Србије 

 55. Планинарски савез Србије 

 56. Рвачки савез Србије 

 57. Боксерски савез Србије 

 58. Савез хокеја на леду Србије 

 59. Савез Србије за дизање тегова 

 60. Пикадо федерација Србије 

 61. Спортско-пењачки савез Србије 

 62. КИК БОКС савез Србије 

 63. Го савез Србије 

 64. Самбо савез Србије 

 65. Скијашки савез Србије 

 66. Мото савез Србије 

 67. Биатлон савез Србије 

 

Високошколске установе: 

Попуњени „online” 

Висока спортска и здравствена школа струковних студија 

Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања 

Државни универзитет у Новом Пазару 

Факултет за спорт, Универзитет „Унион- Никола Тесла”, Београд 

Факултет спорта и фичког васпитања у Нишу 

Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду 

Установа за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд” 
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У сврху овог извештаја подаци су, где је то било могуће и индикативно за 

одређене трендове, по обухвату агрегирани и упросечени за три групе: градове, 

општине и посебно град Београд. Подаци за град Београд су упресечени на основу 

достављених података од београдских општина. Диференцирани су по роду кад год то 

има смисла.  

 

Приоритет 1 - Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт  

 

Одабрано је следећих 5 кључних показатеља из Акционог плана за спровођење 

стратегије: 

1. Проценат деце и омладине које се организовано баве школским спортом (АП 

7.1.1) 

2. Проценат  ученика који похађа школске спортске секције (АП 7.1.1.2.)  

3. Просечан број ванаставних школских спортских активности (АП 7.1.1.2.)  

4. Проценат деце и младих (основношколски средње-школски узраст) који се 

баве школским спортским такмичењима (АП 7.1.1.3.)  

5. Проценат студената који се баве спортским такмичењима (АП 7.1.1.3.) 

 

 

1. Показатељ 
 

 
 

Према подацима из 2017. уочен је скоковит раст броја деце која се организовано 

баве спортом у општинама. Тај број је већ у 2016 благо порастао за 2,1 процентних 

поена у односу на 2015. годину, док је у 2017. порастао за више од 16 пп. Удео 

девојчица је опао за 3.7 пп, тако да се разлика у корист дечака и даље продубљује.   
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За овај показатељ је евидентан стални раст од 2015. и то за 5,7 процентних поена 

у 2016 и додатних 5 пп у 2017. Однос између дечака и девојчица и даље се помера у 

корист дечака. 

 
Овај показатељ је скоро непромењен у односу на претходне извештајне периоде.  

 

2. Показатељ 

 

 
Проценат деце који похађа спортске секције у општинама у 2017. години 

порастао је за 4.2 пп у односу на 2016. Тренд је константно позитиван пошто је у 2016. 

указивао на раст од 4,2 процентних поена у односу на 2015. годину. Однос дечака и 

девојчица је константан.  
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Проценат деце која похађају спортске секције у градовима у 2016. години 

порастао је у односу на 2015. годину за читавих 10,8 процентних поена , док је ове 

године раст умеренији и износи 2.5 пп. Јаз између броја девојчица и дечака је 

константан. 

 

 
Овај показатељ је остао скоро непромењен у односу на податке из 2015. И 2016 

године, али је уочљив позитиван тренд код учешћа девојчица за више од 6 пп. 

 

3. Показатељ 
 

 
Вредности за општине су углавном константне, код градова се уочава благ пад 

ваншколских активности, док су за Град Београд  константне и конзистентне са 

подацима из 2015. и 2016. године.  
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Подаци прикупљени за општине су релативно конзистентни са онима из претходног 

ивештајног периода и указују на очит раст код броја дечака (за око 5000) и умерен за 

девојчице (за око 1000). Подаци за градове значајно одступају од прошлогодишњих и не 

могу се одговарајуће статистички протумачити, док су подаци за Град Београд 

прикупљени по први пут. 

 

4. Показатељ 

 

 
 

Учешће деце на школским спортским такмичењима у 2017. бележи благи раст од 

1.7 пп што је незнатно испод података из 2015. Може се констатовати да стабилна 

четвртина деце у општинама учествује на спортским такмичењима. Радује чињеница 

што девојчице бележе раст од 3 пп, али је јаз између дечака и девојчица и даље више 

него очигледан.  
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Занимљиво је да се подаци из 2015.и 2017. скоро преклапају, па је упитно да ли 

је у 2016. заиста дошло до скоковитог раста од скоро 11 пп, и уколико заиста јесте, чему 

то треба приписати. И код овог показатеља учешће девојчица благо расте (за 1.3 пп).  

 

 
 

И у Београду је евидентен пад укупаног број деце и младих који учествују на 

школским такмичењима за читавих 12 пп у односу на 2016. Очигледна је паралела са 

падом учешћа деце (горњи показатељ). Однос дечака и девојчица је приближно исти. 

 

5. Показатељ 
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Број студената који су учествовали на такмичењима у општинама већ две године 

за редом бележи благи раст. Оно што радује је повећање учешћа жена у 2017. за 5.8 пп, 

чиме је заустављен досадашњи негативан тренд. 

 

 
 

За разлику од 2016. у којој је забежен осетан раст од 4,9 процентних поена у 

односу на податке из 2015. године, у 2017. долази до стагнације укупног броја 

студената који учествују на спортским такмичењима у градовима, па чак и благог пада. 

Однос мушкараца и жена међутим расте скоковито за 8 пп у односу на 2016.  

 

Град Београд није у предвиђеном року успео да изврши валидацију захтеваних 

података за овај показатељ, те је немогуће извршити поређење.  

 

Поводом ПОСЕБАНОГ ЦИЉА 7.1.1.3.: Повећано учешће ученика и студената на 

школским и универзитетским спортским приредбама (спортским манифестацијама и 

спортским такмичењима) ПОКС наводи да је у 2017. је настављена сарадња са СШСС, 

УССС и АВУ. У складу са активностима везаним за доношење новог Закона о спорту, 

процеса усаглашавања правно-формалне регулативе, створили су се услови за 

реализацију мера. У складу са истим спроведене су следеће процедуре: 

– Израђен је предлог пројекта „Идентификација деце са инвалидитетом кроз систем 

просветних установа у РС”; 

– На позив УССС, ПОКС се прикључио Организационом комитету Универзитетских 

игара 2020; 

– Са Министарством омладине и спорта је потписан Меморандум о сарадњи на 

реализацији међународног пројекта „I’m possible” који има за циљ социјалну 

интеграцију младих са инвалидитетом путем спорта; 

– Реализација регионалног пројекта (Србија, Црна Гора, Хрватска, Македонија, 

Аустрија, Словенија и Италија) Erasmus Plus Фондације ЕУ „Sport4Everyone – Change 

your mindset” који има за циљ стварање тимова за подршку за укључивање младих са 

инвалидитетом у спортске активности.  
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Приоритет 2 – Повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење 

спортске рекреације 

Мери се помоћу следећих показатеља из Акционог плана за спровођење 

стратегије: 

1. Проценат рекреативаца до 65 година (АП 7.2.1) 

2. Проценат рекреативаца преко 65 година (АП 7.2.1 и 7.2.1.6) 

3. Проценат особа с инвалидитетом укључених у спортске активности (АП 

7.2.1.5) 

4. Проценат лица са сметњама у развоју укључених у спортске активности 

(АП 7.2.1.5) 

 

1. Показатељ 

 

 
 

Наставља и убрзава се позитван тренд из 2016. Проценат креативаца до 65 

година увећао се за 7.2 пп у односу на податке из 2016. године. Учешће жена повећано 

је за 3 пп.  

 

 
  

Укупан број рекреативаца до 65 година порастао је за 1.6 пп у односу на 2016. остао је 

непромењен у односу на прошлогодишњи извештајни период. Учешће жена је порасло 

за 4.3 пп, чиме је заустављен пад у 2016. 12,4 пп у односу на податке из 2015. године. 
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Овај показатељ је по први пут прикупљен 2016. и у односу на њега постигнут је 

скоковит раст од 16 пп. Потребан је бар још један извештајни период да би се извршила 

каква таква валидација података и утврдило шта је узрок оваквом скоку. Нажалост број 

жена рекреативаца опао је за 7.3 пп чиме је однос мушкараца и жена још више 

померену корист мушкараца. 

 

2. Показатељ 

 

 
Проценат рекреативаца преко 65 година у општинама наставља са позитивним 

трендом у 2017. и пење се за 1.5 пп у односу на 2016. Однос изеђу жена и мушкараца 

остао је релативно константан. 

 

 
 

Релативни пораст рекреативаца преко 65 година у градовима износи 0.7 

процентних поена, што указује на наставак позитивног тренда. Оно што је тешко 
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образложити је значајно померен однос жена и мушкараца. Тако је 2016. овај однос био 

72.7 : 27.3 %, док се учешће жена повећало у 2017. за 16 пп. Евидентно је да је поребно 

још неколико итерација систематичног прикупљања података, како би се повећала 

поузданост. 

 

 
 

За Град Београд подаци значајно одступају у односу на прошлогодишњи 

извештајни период. Нажалост Београд није успео да започне са прикупљањем података 

у 2015, па серија није релевантна да би се доносили закључци. Тако је општи проценат 

рекреативаца исти као у 2016, али однос жена и мушкараца је значајно померен у 

корист мушкараца (са 50% на 70%).  

 

3. Показатељ 

 

 
 

Овај показатељ бележи раст од 1.4 пп, али се однос жена и мушкараца осетно 

уједначава како у односу на податке из 2015, тако и 2016. године. 

 

 



Извештај о спровођењу Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период  

   2014 – 2018. године и Акционог плана за њену примену, извештајни период 2017. година  

101  

 

 

У односу на 2016. је проценат особа с инвалидитетом опао је за 2 процентна 

поена у 2017. години, али је нажалост однос мушкараца и жена опет продубљен у 

корист мушкараца. Учешће жена опало је за 5.2 пп. 

 

Град Београд није у предвиђеном року успео да изврши валидацију захтеваних 

података за овај приоритет, те је немогуће извршити сувисло поређење.  

 

У оквиру ПОСЕБАНОГ ЦИЉА 7.2.1.3.: Подстакнуто значајније укључење јединица 

локалне самоуправе у финансирање програмских активности из области 

спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом ПОКС је реализовао 

следеће активности: 

– Израђене су препоруке за функционисање спорта спорта особа са инвалидитетом у 

оквиру програма развоја спорта у ЈЛС; 

– Израђена је база података са адресама и контакт подацима спортских организација 

особа са инвалидитетом широм Србије, као и база приступачних спортских објеката; 

– Све препоруке и базе са адресама спортских организација и спортских објеката су 

објављене на интернет порталу „Шампиони сваки дан“. На порталу су објављени и сви 

правилници Министарства омладине и спорта и ПОКС како бисмо чланство у локалним 

заједницама упознали са правима и обавезама које има; 

– У току је израда веб базе података о особама са инвалидитетом које се организовано 

баве спортом према ЈЛС која ће бити објављена на сајту ПОКС; 

– На иницијативу ПОКС је успостављена је сарадња са Спортским савезом особа са 

инвалидитетом Србије како би се локалним организацијама учлањеним у ову 

организацију ојачао капацитет и како би се искористио њихов већ постојећи капацитет; 

 

4. Показатељ 

 

 
 

Овај показатељ бележи раст од 1.7 процентних поена, а учешће жена је порасло 

за 2.4 пп. 
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Овај показатељ је је опао у односу на прошлогодишњи извештајни период за 1.1 

пп, али проценат жена константно расте (у 2016. години порастао за 6.1 процентних 

поена у односу на 2015, а у 2017 за 4.3 пп у односу на 2016.  

 

Град Београд није у предвиђеном року успео да изврши валидацију захтеваних 

података за овај приоритет, те је немогуће извршити поређење.  
 

Приоритет 3 – Развој и унапређење врхунског спорта  

Мери се помоћу 5 показатеља: 

1. Број освојених медаља на великим међународним такмичењима (АП 7.3.1 и 

7.3.1.2) 

2. Број спортских организација које се финансирају из буџета Републике Србије 

(Извор: грански национални савези) (АП 7.3.1.2) 

3. Број лица са инвалидитетом у области врхунског спорта (Извор: грански 

национални савези) (АП 7.3.1.3) 

4. Број организованих међнародних спортских такмичења у Републици Србији у 

2015. години (Извор: грански национални савези) (АП 7.3.1.2)  

5. Број стипендираних категорисаних спортиста (Извор: грански национални 

савези) (АП 7.3.1.2 и 7.3.1.3). 

 

1. Показатељ 

  

Спортисти Србије су у 2017. години, према подацима националних спортских 

савеза, освојили укупно 844 медаље у 57 категорисаних спортских грана. У сениорској, 

јуниорској и кадетској конкуренцији спортисти Србије су освојили 284 златне, 232 

сребрне и 328 бронзаних медаља. Од укупно освојених 844 медаље, 440 медаља су 

освојили такмичари у сениорској, 251 такмичари у јуниорској, а 153 медаље такмичари 

у кадетској конкуренцији. Од укупног броја освојених медаља 476 медаља је освојено у 

мушкој а 368 медаља је освојено у женској конкуренцији. 

На Светским првенствима у 2017. години спортисти Србије су освојили укупно 

78 медаља у 22 категорисане спортске гране, од тога 29 златних, 15 сребрних  и 34  

бронзане  медаље. 

На Светским куповима у 2017. години спортисти Србије су освојили укупно 

123 медаље у 17 категорисаних спортских грана, од тога 34 златне, 40 сребрних  и 49  

бронзаних  медаља. 
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На Европским првенствима у 2017. години спортисти Србије су освојили 

укупно 153 медаљa  у 30 категорисаних спортских  грана, од тога 44 златне, 41 сребрнa 

и 68 бронзаних медаља. 

На Европским куповима у 2017. години спортисти Србије су освојили укупно 

104 медаље у 9  категорисаних  спортских  грана, од тога 36 златних, 35 сребрних и 33 

бронзане  медаље. 

На Балканским првенствима у 2017. години спортисти Србије су освојили 

укупно 304 медаље у 28 категорисаних спортских грана, од тога 113 златних, 73 

сребрне и 118 бронзаних  медаља. 

Табела 1. Приказ медаља које су освојили спортисти Србије у 2017. години  према 

нивоу такмичења 

Ниво такмичења Освојене медаље 

 Златне Сребрне  Бронзане Укупно 

Специјалне ЗОИ 6 9 6 21 

Параолимпијске игре младих 2 0 0 2 

Светска првенства 29 15 34 78 

Светска лига 1 0 3 4 

Светске игре 2 2 0 4 

Летња универзијада 4 0 0 4 

Европска првенства 44 41 68 153 

ЕЈОФ 1 2 2 5 

Европско универзитетско првенство 1 3 1 5 

Светски купови 34 40 49 123 

Европски купови 36 35 33 104 

Европска лига 6 8 8 22 

Балканска првенства 113 73 118 304 

Балкански купови 0 1 0 1 

Медитеранска првенства 3 2 3 8 

Медитерански купови 2 1 3 6 

Укупно: 284 232 328 844 

 

Спортска комисија ПОКС је планирала и реализовала у 2017. години припреме за 

међународна такмичења, а као резултат свега су освојене 3 медаље на Светском 

првенству у атлетици, 3 на Светском екипном првенству у стоном тенису и 6 медаља на 

Европском првенству у стоном тенису. На наступу на Светском купу у стрељаштву у 

Осијеку који је квалификационо такмичење за Параолимпијске игре у Токију је 

освојено 12 медаља и постављен је Европски рекорд. Успешно су реализоване и 

припреме за учешће на Зимским параолимпијским играма у Пјонгчангу. 
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2. Показатељ 

 

 
 

Просечан број спортских организација које се финансирају преко буџета ЈЛС у 

општинама је 24 (за 2 више него у 2016.), а у градовима је 66, што је за скоро 30 мање 

него у 2016. Резултати за Београд се нису мењали у односу на 2016.  

 

 

3. Показатељ 

Просечан број лица са инвалидитетом у области врхунског спорта у толикој 

мери одступа од података из 2016. да су подаци неупоредиви. То дешава већ другу 

годину за редом. Препорука општинама и градовима, а нарочито Граду Београду је да 

унапреде своје базе података, редовније прикупљају и тумаче податке и сарађују у томе 

са свим релевантним актерима. Тиме ће се унапредити поузданост и квалитет података, 

што је основ за евалуацију политика које се спроводе кроз Стратегију развоја спорта.    

Национална категоризација дефинише егзактан број категорисаних спортиста 

особа са инвалидитетом. ПОКС сваке године припрема и реализује активност – 

категоризацију врхунских спортиста особа са инвалидитетом.  
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4. Показатељ 
 

Број финансираних међународних такмичења чији је домаћин наша земља је 47 и 

то преко 32 нацонлнa гранскa спортскa савеза, ранга балканских шамионата, 

међународних турнира, кросева, маратона, купова земаља југоисточне Европе, 

европских и светских првенстава. Национална спортска такмичења се финасирају кроз 

годишње програме 86 националних гранских спортских савеза. У 2017 је то билоу 

износу од 1.72 милијарде динара.  

У оквиру 7.3.1.3. ПОСЕБНОГ ЦИЉА: Стварање услова за одржавање и даље 

постизање врхунског спортског резултата ПОКС je кандидовао Београд за домаћина у 

Европском првенству у стрељаштву, ваздушни програм које ће бити одржано у 

децембру 2018.  

Планирано је одржавање редовног годишњег међународног такмичења у атлетици – 

Отвореног првенства Србије у атлетици које ће у 2018. бити одржано у Крагујевцу.   

– Урађена ЦБ анализа организације такмичења; 

– Приређен Правилник о стручњацима у спорту – менаџери у организацији 

међународних такмичења; 

– Израђен календар међународних такмичења у периоду од 8 година. 

 

5. Показатељ 

 

За спортске стипендије и национална признања издвојено је из буџета око 1,046 

милијарди динара. Током 2017. године, Министарство је стипендирало 406 врхунских 

спортиста аматера и то: 118 врхунских спортиста – заслужних спортиста, 111 врхунских 

спортиста – међународни ранг и 177 врхунских спортиста – национални ранг. 

Такође су финансирана национална спортска признања, укупно је у 2017.години 

било 555 носилаца националног признања из 20 спортова, односно спортских грана.  

Током 2017. године, Министарство је исплатило 39 новчаних награда у укупном 

износу од 2.530.000 евра у динарској противвредности, за медаље освојене на светским 

и европским првенствима у олимпијским и параолимпијским спортским дисциплинама. 

Према подацима из градова/општина: 
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Овај показатељ у великој мери одступа од прошлогодошњег, тако да поређење 

нема смисла. Приоритет је да се са свим релевантним актериа изврши валидација 

података. 

 

 
 

Овај показатељ већ другу годину за редом указује на смањење броја жена 

категорисаних спортиста, у 2017. чак за 8.4 процентних поена. 

Приоритет 4 – Развој и унапређење спортске инфраструктуре  

Мери се помоћу 5 показатеља: 

1. Усвојен правилник о категоризацији спортских објеката (АП 7.4.1.1) 

2. Извршена анализа стања спортске инфраструктуре (АП 7.4.1.1) 

3. Проценат броја објеката унетих у матичне евиденције (АП 7.4.1.1) 

4. Број адаптираних и реконструисаних отворених и затворених спортских 

објеката у 2015. (АП 7.4.1.2) 

5. Број спортских објеката са припремљеном просторно планском и пројектно-

техничком документацијом (АП 7.4.1.2). 

 

1. Показатељ 
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Док је у 2016. години био удвостручен број усвојених правилника у општинама 

односу на 2015. у 2017. долази до стагнације, односно благог раста за 1 пп. 

 

 
 

За разлику од општина, градови бележе значајан раст у усвајању правилника о 

категоризацији спортских објеката за 16.2 пп.  

 

2. Показатељ 

 

 
 

У односу на прошлогодишњи извештај овај показатељ указује на раст од 3.1 пп, 

чиме се приближава вредности из 2015. Очигледно је да подаци још увек, након већ три 

итерације нису одговарајућег квалитета, односно поузданости.   
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Иако су подаци из 2016. године указивали на то да је учињен значајан напредак 

са повећањем од 33.3 процентна поена у односу на 2015. годину, у 2017. је овај 

показатељ је ретроградан за 16.3 процентна поена, што једном више указује на потребу 

за квалитетнијим и поузданијим прикупљањем, обрадом и тумачењем података. 

Изградња капацитета за праћење и евалуацију је приоритетна за све актере у спорту на 

свим нивоима. 

  

3. Показатељ 

 

 
 

У односу на прошлогодишњи извештајни период када се број објеката у 

градовима унетих у матичне евиденције повећао за 8.7 процентних поена, ове године се 

бележи благ пад од 1.4 пп и износи 49.6%. Показатељ за општине напокон бележи раст 

од 4.9 пп и износи 51.1%. 

4. Показатељ 

 

 
 

Број адаптираних и реконструисаних објеката у општинама је опао са 5.4 на 4.6 у 

односу на претходну годину, док у градовима и даље бележи пад, али не тако значајан 

као прошле године.  
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5. Показатељ 

 

 

У 2017. је број спортских објеката са припремљеном планском документацијом 

порастао за 16.5% , док градови настављају са негативним трендом, па је овај показатељ 

за 33.3% мањи него прошле године, иако није било повишене грађевинске активности 

на спортским објетима. 

Додатни општи циљеви: 

8.1. Подизање капацитета спорта на свим нивоима власти  

Мери се помоћу следећих 5 показатеља: 

1. Број волонтера укључених у систем спорта (АП 8.1.1.10) 

2. Усвојени правилници и процедуре у вези са финансирањем програма и радом 

спортских организација (АП 8.1.1.1 и 8.1.1.6)  

3. Усвојени програми развоја спорта у јединицама локалне самоуправе (АП 

8.1.1.8) 

4. Усвојени програми развоја националних гранских спортских савеза (АП 

8.1.1.9) 

5. Проценат жена руководилаца у организацијама у области спорта (АП 8.1.1.10) 
 

1. Показатељ 

На основу података добијених од општина и градова просечан број волонтера по 

јединици локалне самоуправе/града је приказан на графикону који следи: 
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У 2017.се број волонтера у градовиа повећао за око 20 пп (просек жене 

имушкарци), уз напомену да је регистровановише жена волонтера. Ситуација у 

општинама је управо супротна. Уочава се осетан пад мушкараца волонтера, за 23.6 пп у 

односу на 2016. И даље се очитава велика разлика у учешћу жена волонтера у систем 

спорта у општинама спрам градова. Било би добро да се овај налаз подробније 

анализира и  осмисле одговарајуће активности у општинама како би се жене 

мотивисале да се бројније укључе у својству волонтера. 

 

2. Показатељ  

 

 
 

Уочен је осетан напредак у овом показатељу у односу на 2016. У градовима је раст 

износио 3.5 пп, чиме скоро 95% градова има усвојене правилнике и процедуре. У 

општинама је евидентиран раст од скоро 10 пп, чиме су општине премашиле градове. 

То је свакако резултат одржаних радионица. У будућности би изградњу капацтета у 

овој области требало усмерити на побољшање квалитета самих правилника и 

процедура. 

 

3. Показатељ 
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У 2016. је наведени показатељ за општине забележио пораст од 16.2 процентних 

поена. И у овом извештајном периоду је очит напредак за скоро 4 пп. У градовима овај 

показатељ указује на потпуно остварење резултата.  

 

4. Показатељ  

 

Од укупно 87 гранских савеза, 67 су попунили „online“ упитник у потпуности. Од 

тих 67 сви имају израђен програм развоја. 10 гранских савеза је упитнк послало 

електронском поштом, али њихови одговори нису били конклзивни и нису узети у 

обзир.  

5. Показатељ 

 

 
 

Овај показатељ указује на позитиван тренд већ две године за редом. У општинама је 

пораст за 1.6 пп, а у градовима за 2.3 пп. Иако је тренд добар,јаз између жена и 

мушкараца је и даље огроман. 

 

8.2 Стручно-истраживачки рад у спорту и информациони системи  

Мери се помоћу једног показатеља: Број квалификованих спортских стручњака 

(АП 8.2.1.1)  
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Однос квалификованих спортских стручњака и даље указује на изразиту превагу 

мушкараца. У претходном извештајном периоду се овај диспаритет смањио, али је тај 

тренд прекинут, па у 2017. жене бележе пад од читавих 6.7 пп.   

 

8.4. Спорт у војсци 

Министарство одбране као главни носилац овог приоритетног циља доставило је 

свој извештај о спровођењу активности и постигнутим резултатима. Наративни 

Извештај дат је у поглављу 4.2 овог извештаја. 

 

У оквиру ПОСЕБАНОГ ЦИЉА: 8.4.1.3. Развијен систем међународног спорта у 

оквиру CISM, Министарство одбране је реализовало 7 спортских догађаја у 6 

дисциплина у којима је учествовало 85 спортиста из 54 различитих држава. 

У оквиру ПОСЕБНОГ ЦИЉА: 8.4.1.5. Унапређен систем образовања у области 

спорта у Војсци, под мером: Организација и учешће на конференцијама научним  

скуповима и симпозијумима организовано је 8 догађаја са 35 учесника. Објављено је 12 

стручних радова. 

У оквиру ПОСЕБОГ ЦИЉА: 8.4.1.7. Остварена родна и полна равноправност жена 

у области спорта у Војсци спроведена су два семинара, и организован 1 догађај са 42 

учесника из 7 земаља. 

 

8.5. Спорт у полицији  

Мери се помоћу показатеља: Ојачан капацитет спортских савеза и клубова из 

области спорта на води, под водом и алпинизма за укључивање у систем заштите и 

спасавања у Републици Србији (АП 8.5.1.3). МУП је доставио наративни извештај за 

2017. годину у погледу реализованих активности дефинисаних Акционим планом за 

спровођење Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период од 2014 - 2018. 

године („Службени гласник РС”, број 1/15). Извештај се односи на 8.5. Спорт у 

полицији, односно 8.5.1. Општи циљ: Унапређен спорт у полицији. У поглављу 4.2 овог 

извештаја су  приказани резултати и активности по посебним циљевима из Акционог 

плана за спровођење стратегије спорта. 

8.6. Спортски туризам и партнерство између спорта и животне средине  

Мери се помоћу два одабрана показатеља: 

1. Спорт препознат у туристичкој понуди јединице локалне самоуправе (АП 

8.6.1.1) 
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2. Број спортских објеката са унапређеном енергетском ефикасношћу (АП 

8.6.1.1) 

 
 

Овај показатељ и даље бележи раст, у 2016. од 1.86 процентних поена у односу на 

претходни извештајни период, а 2017. од 4.6 пп. 

  

 
 

За разлику од општина, овај показатељ у градовима је и даље у ретроградном 

тренду. Тако је спорт у туристичкој понуди у 2016 опао за 11.73 процентна поена, а у 

2017. за 6 пп. 

Број спортских објеката са унапређеном енергетском ефикасношћу (АП 8.6.1.1) ни 

ове године није било могуће утврдити. Министарство саобраћаја, грађевинарства и 

инфраструктуре с тим у вези је предложило да се извештаји о спроведеној анализи и 

стању спортске инфраструктуре допуне извештајима о енергетском прегледу спортских 

објеката како би се обезбедило ефикасније коришћење енергије у спортским зградама. 

Остаје да се ова препорука спроведе у дело.  

8.7. Медији у спорту 

Мери се помоћу одабраног показатеља: Заступљеност спортских програмских 

садржаја на националним тв каналима (АП 8.7.1.1) 

Извештај о медијима у спорту заснива се на информацијама које је 

Министарству доставило Регулаторно тело за електронске медије (РЕМ), као кључни 

извор провере у вези са заступљеношћу различитих програмских садржаја на 

националнимтв каналима. Извештај достављен прошле године био је много исцрпнији и 

квалитетнији.  Табела која следи приказује проценте укупно емитованог спортског 

програма на националним телевизијама за 2016. и 2017. годину. Ту су урачунати сви 

спортски преноси као и емисије, односно програмски садржаји који промовишу спорт, 

спортске активности и пружају детаљне информације о спортским догађајима. На 
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основу приказене табеле, може се констатовати да је заступљеност спортских емисија у 

2017. значајно опала на два главна национална канала, док за остале РЕМ није послао 

податке.  

 

Заступљеност спортских програмских садржаја 

за период 

1.јануар – 1.децембар 2016. на јавним 

медијским сервисима и националним 

комерцијалним ПМУ 

Заступљеност спортских програмских 

садржаја за период 

1.јануар – 31.децембар 2017. 

Назив 

ПМУ 

Трајање 

спортских 

садржаја 

Заступљеност 

спортских 

садржаја 

Трајање спортских 

садржаја 

Заступљеност 

спортских садржаја 

РТС 1 26.13:33:04  7,29* 18.10:24:36 5.07% 

РТС 2 65.20:13:34 18,70 53.14:04:55 14.78% 

РТВ 1 12.19:40:30 3,84 - 

РТВ 2 3.01:16:10 0,99 - 

ТВ Б92 12:09:29 0,15 - 

ТБ 

Прва 
1:52:41 

0,02 

- 

РТВ 

Пинк 
2:49:18 

0,04 

- 

Хепи 

ТВ  
0 

0 

- 

*Проценти се односе на укупно емитован програм током календарске 2016. и 2017. 

године. 

 

 

8.8.  Негативне појаве у спорту  

Овај циљ се прати помоћу 3 одабрана индикатора: 

1. Број негативних појава – насиље (АП 8.8.1.1) 

2. Број негативних појава – намештање мечева (АП 8.8.1.2) 

3. Број и % негативних појава – допинг у односу на (АП 8.8.1.3) 

 

1. и  2. Показатељ 

 

Акциони план за спровођење Стратегије развоја спорта у Републици Србији за 

период од 2014 - 2018. године, тачком 8.8.1. дефинише Општи циљ „Унапређење 

мера за спречавање свих негативних појава у спорту”, односно у оквиру наведеног 

општег циља, тачком 8.8.1.1. одређује се Посебан циљ „Успостављање механизма за 

доследну примену Националне стратегије за борбу против насиља и недоличног 

понашања на спортским приредбама”.  

Поводом реализације овог циља, Министарство за унутрашње послове је 

информисало о Одлуци Владе Републике Србије, 05 број 02-7875/2017/2017 од 

22.08.2017. године, којом образован је Национални савет за спречавање негативних 

појава у спорту. Ступањем на снагу наведене Одлуке, престала је да важи Одлука о 

образовању Националног савета за борбу против насиља и недоличног понашања на 

спортским приредбама. Формирано је пет радних група, у којима су предложени 
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представници институција са водећом улогом у спречавању негативних појава у спорту, 

и то: 

1) Радна група за област превенције, спречавања и сузбијања недоличног 

понашања у спорту; 

2) Радна група за спречавање малверзација у спорту; 

3) Радна група за област допинга у спорту; 

4) Радна група за област казнене политике за недолично понашање у спорту; 

5) Радна група за медијску подршку борби против  недоличног понашања у 

спорту. 

 

3. Показатељ 

 

АДАС је у 2017. години спровела укупно 1108 анализа, од тога: 1048 анализа 

узорака спортиста и 60 анализа узорака коња.  

Од 1048 антидопинг анализа спортиста на такмичењу је спроведено 805, а ван 

такмичења 243. На националним такмичењима спроведено је 518, а на међународним 

такмичењима 287 антидопинг анализа.  

Допинг контроле су и ове године спровођене у складу са техничким документом 

Светске антидопинг агенције који поставља захтеве за све антидопинг организације у 

погледу додатних анализа урина и крви за одређене супстанце као што су: анализа 

еритропоетина (ЕSА) и хормона раста (GHRF)), затим хормона раста из крви, анализе 

крвних параметара за биолошког пасоша спортисте у тачно одређеном проценту у 

односу на спорт у којем се спроводе. Имајући у виду захтеване проценте, а у односу на 

број планираних контрола у појединим спортовима, АДАС је у извештајном периоду 

спровела 49 анализа хормона раста из крви, 44 анализа хормона раста из урина, 20 

анализа крвних параметара за биолошки пасош спортисте, 6 потврда стероидног 

профила спортисте, 6 IRMS анализа, 59 анализа ESA из урина, 129 основних анализа 

урина изван такмичења и 735 основних анализа урина на такмичењу. Од укупног броја 

анализа узорака 597 је спроведено о трошку АДАС, док је тропку спортских савеза и 

организатора такмичења спроведено 511 анализа. 

У погледу наставка развоја система "интелигентног тестирања", допинг контроле су 

и ове године спровођене у складу са техничким документом Светске антидопинг 

агенције који поставља захтеве за све антидопинг организације у погледу додатних 

анализа урина и крви за одређене супстанце (анализа еритропоетина (ЕSА) и хормона 

раста (GHRF)) у тачно одређеном проценту у односу на спорт у којем се спроводе.  

Све наведено представља пораст у односу на 2016. годину када је АДАС укупно 

спровела 886 анализа, од тога: 826 анализа узорака спортиста и 60 анализа узорака 

коња. 

У 2017. години од стране АДАС откривено је 10 допинг позитивних спортиста и 2 

допинг позитивна коња. Ако статистички посматрамо број допинг позитивних 

спортиста у односу на број спроведених контрола у 2017.  тај проценат је ~ 1 %, 

односно нижи од светског просека који износи око 1-1.5%. Проценат допинг 

позитивних коња у 2017. години износи ~ 3,33 % у односу на број спроведених 
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контрола. Резултат представља пад броја допинг позитивних коња у односу на 

претходне године када је био и 10%. 

Акционим планом за спровођење Стратегије развоја спорта у Републици Србији за 

период од 2014 - 2018. године, дефинисани су циљеви чијем остварењу доприноси и 

АДАС. То су Посебан циљ 7.3.1.2: Стварање услова за одржавање и даље постизање 

врхунског спортског резултата; Посебан циљ 8.5.1.6: Развијена спортска медицина 

у Војсци: Посебан циљ 8.8.1.3 Унапређен нормативни и организациони оквир којим 

се регулише и обезбеђује спречавање допинга у спорту. Наративни извештај о 

реализованим активностима дат је у 4.4 поглављу овог извештаја. 

 
 

 

 


