Извештај о спровођењу Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период
2014 – 2018. године и Акционог плана за њену примену, извештајни период 2015. година

ИЗВЕШТАЈ O СПРОВОЂЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2014 – 2018. ГОДИНЕ И
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЊЕНУ ПРИМЕНУ,
ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД: 2015. ГОДИНА

фебруар, 2016. године

1

Извештај о спровођењу Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период
2014 – 2018. године и Акционог плана за њену примену, извештајни период 2015. година

САДРЖАЈ

1.

УВОД ................................................................................................................ 3

2.

СТВАРАЊЕ МРЕЖЕ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА КОЈА СУ ЗАДУЖЕНА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ И ИЗРАДА ПРОГРАМА РАЗВОЈА
СПОРТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И НАЦИОНАЛНИХ
ГРАНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ............................................................ 8

3.

РЕГИОНАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ .............................................................. 10

4.

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У
ОБЛАСТИ СПОРТА – СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА, ЗАКОН О
СПОРТУ, ФИНАНСИРАЊЕ, НАСИЉЕ У СПОРТУ” .............................. 11

5.

ПОДРШКА
ЈЕДИНИЦАМА
ЛОКАЛНИХ
САМОУПРАВА
У
КРЕИРAЊУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ СТРАТЕГИЈЕ − СИСТЕМ
ЕДУКАЦИЈЕ .................................................................................................. 22

6.

ИСТРАЖИВАЊЕ —
ФИНАНСИРАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ КОЈЕ СУ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ У АКЦИОНОМ
ПЛАНУ СТРАТЕГИЈЕ.................................................................................. 26

7.

АНАЛИЗА УЧЕСТВОВАЊА УЧЕНИКА И УЧЕНИЦА ОСНОВНИХ И
СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ШКОЛСКИМ СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ.............................................................................. 74

8.

РЕАЛИЗАЦИЈА
ОПШТЕГ
ЦИЉА:
РАЗВИЈЕНА
СПОРТСКА
ИНФРАСТРУКТУРА .................................................................................... 85

9.

ПРИПРЕМА И УСВАЈАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА У
ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНИХ САМУПРАВА И НАЦИОНАЛНИМ
ГРАНСКИМ СПОРТСКИМ САВЕЗИМА И ОБАВЕЗЕ ЈЕДИНИЦА
ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА У СКЛАДУ СА НОВИМ ЗАКОНОМ О
СПОРТУ ......................................................................................................... 96

10. СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАЈ ПО ПОКАЗАТЕЉИМА ИЗ
АКЦИОНОГ ПЛАНА.................................................................................... 99

2

Извештај о спровођењу Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период
2014 – 2018. године и Акционог плана за њену примену, извештајни период 2015. година

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 2015. годину. Чланом 142. Закона
о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон) регулисано је доношење
Стратегије и временски период њеног доношења. Стратегију доноси 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.
1.1.

Структура Извештаја о спровођењу Стратегије

Структура Извештаја одражава приказ кључних активности које је Министарство
спровело током 2015. године ради координисане имплементације Стратегије. То је
изискивало:
– креирање институционалних механизима (фокалних тачака) и њихово формално
препознавање на централном и локалном нивоу;
– изградњу капацитета за планирање, праћење и извештавање о спровођењу
Стратегије.
Министарство је определило да је од приоритетне важности у 2015. години била
изградња 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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Приступ изградњи капацитета кључних актера за спровођење Стратегије:
Регионална КОНФЕРЕНЦИЈА
конференција
РЕГИОНАЛНА

Именовање лица одговорних за имплементацију Стратегије

Национална конференција „Локалне заједнице у области спорта – стратегија развоја
спорта, закон о спорту, финансирање, насиље у спорту”

Приручник за планирање програма развоја спорта у јединицима локалне самоуправе

Систем едукације –
радионице/обуке за израду
Програма развоја спорта,
праћење и извештавање

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 Програма
развоја спорта

Креиран референтни оквир за праћење учинка у области развоја спорта

Уважавајући приоритете Стратегије, у Извештај су укључена и поглавља која се
односе на: Истраживање – финансирање остваривања општег интереса у области спорта у
јединицама локалне самоуправе које су носиоци активности у акционом плану стратегије;
Анализа учествовања ученика и ученица основних и средњих школа на школским
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спортским такмичењима у Републици Србији; Реализација општег циља: развијена спортска
инфраструктура.
Поред тих темељних истраживања појединих приоритета, у последњем поглављу
овог извештаја приказане су вредности за све одабране показатеље из Акционог плана за
спровођење Стратегије.
1.2. Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014 – 2018. године и
Акциони план за њену примену – резиме
Влада је, на предлог Министарства, донела Стратегију развоја спорта у Републици
Србији за период 2014 – 2018. године и Акциони план за њену примену, на седници
одржаној 25. децембра 2014. године („Службени гласник РС”, број 1/15).
Визија ове стратегије је унапређење квалитета живота и обогаћивање друштвених
односа становника Републике Србије кроз бављење спортом, као елемента који је од
суштинског значаја за развој њихове личности и здравог начина живота.
Мисија је стварање система спорта у Републици Србији у коме ће свако имати право
да се бави спортом, с циљем развоја своје личности, одржавања доброг здравља, побољшања
физичких способности, бољег и сврсисходнијег коришћења слободног времена, унапређења
квалитета живота и постизања врхунских спортских резултата. Јавне власти свих нивоа у
Републици Србији предузимају мере како би се:
– обезбедило да сви грађани имају могућности да се баве спортом, кроз пружање
одговарајућих услова и програма свих врста и обезбеђивање одговарајућег стручног кадра;
– осигурали темељи система спорта: спорт у школама и сви видови укључења деце
у спортске активности;
– обезбедило планирање, изградња и реконструкција потребних спортских објеката;
– подржало и подстакло бављење спортом на највишем нивоу, уз постизање
врхунских спортских резултата на највећим међународним спортским такмичењима.
Стратегијом су дефинисане четири приоритетне области, а Акционим планом су
дефинисани како општи, тако и посебни циљеви.
Полазећи од тога да спорт обухвата сваки облик физичке активности која доприноси
физичкој спремности, добром стању менталног здравља и социјалном повезивању
(организована или неформална рекреација, такмичарски спорт, традиционалне и друге
спортске игре), Стратегија ће своје деловање посебно усмерити на следеће приоритете:
– развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт;
– повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске
рекреације;
– развој и унапређење врхунског спорта;
– развој и унапређење спортске инфраструктуре.
Општих циљева има осам, а у оквиру и приоритетних и општих циљева, дефинисано
је 49 посебних циљева. Акционим планом су предвиђене мере, активности, рокови,
одговорни субјекти и ресурси који су неопходни за реализацију циљева које је поставила
Стратегија, а предвиђени су и индикатори за праћење реализације активности и временски
оквири.
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Улога Републике Србије у области спорта се првенствено остварује преко
Министарства, али и преко других државних органа и организација. Задатак Министарства
је да системским активностима предводи, инвестира и омогућава спортском систему
Републике Србије да оствари циљеве и приоритете које је ова Стратегија дефинисала на
начин да:
– успоставља јасне смернице, поставља изазове спортском сектору у подизању нивоа,
признавању и усвајању најбоље праксе, вреднује успех, обједињава и координира целокупан
систем спорта у Републици Србији;
– ствара услове за подизање капацитета свих чиниоца спортског система, прати и
помаже организацију врхунских спортских такмичења, ради на развоју и унапређењу услова
за бављење спортом, првенствено спортске инфраструктуре, подиже капацитете свих
ресурса у спорту, подржава програме који се баве унапређењем система спорта, посебно
водећи рачуна да се све области спорта развијају и унапређују и, коначно, бави се
истраживањима и прати примере добре праксе;
– прати успехе целокупног система спорта у Републици Србији и транспарентно
финансира спортске организације којима је јавни буџет извор средстава и то на основу
јасних критеријума и подноси извештаје о коришћењу средстава из фондова пореских
обвезника.
До 2018. године путем реализације ове стратегије очекивани исходи су да:
– више деце и омладине школског узраста учествују у физичком вежбању и
организованим спортским активностима унутар школског спорта;
– више деце и омладине буде укључено у систем спорта преко спортских организација
и савеза;
– више грађана Републике Србије буде укључено у физичко вежбање у оквиру
организација у области спорта и кроз различите видове неорганизованог бављења спортом;
– више волонтера буде укључено у активности у спорту;
– спортисти Републике Србије освоје већи број медаља на великим међународним
спротским такмичењима, посебно на Олимпијским и Параолимпијским играма;
– се повећа број спортиста и организација у области спорта који могу равноправно и
са успехом учествовати на међународним спортским такмичењима;
– се унапреди стручни рад у спорту и да се квалитет рада организација у области
спорта битно унапреди, првенствено кроз повећање броја стручно школованих и стручно
оспособљених спортских стручњака и стручњака у спорту;
– се унапреди кохерентност система финансирања спорта на свим нивоима јавних
власти, укључујући прецизније и јасније дефинисање критеријума и процедура за
транспарентно финансирање програма у области спорта;
– се успостави систем самоодрживости спортских организација, унапређењем и
јачањем партнерства између спортског и пословног сектора;
– се успостави системско планирање развоја спортских грана од стране надлежних
националних спортских савеза;
– се развије војни спорт који постиже врхунске резултате у систему ЦИСМ;
– се повећа учешће особа са инвалидитетом, како у области врхунског спорта, тако и
у области рекреативног вежбања;
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– се унапреди систем доброг руковођења и управљања у спорту поштујући
индикаторе утврђене на нивоу Савета Европе и Европске спортске комисије;
– се повећа капацитет свих чинилаца система спорта у Републици Србији кроз
организовање обука за писање програма и пројекта, како на националном, тако и на нивоу
ЕУ;
– се више жена укључује како у бављење спортом, тако и у руководећи рад у
организацијама у области спорта, укључујући и учешће најмање једне четвртине жена у
управним органима и телима организација у области спорта;
– се омогући боља координација између свих чинилаца спортског система у
Републици Србији и поштовање свих прописа и аката који регулишу област спорта,
укључујући успостављање веће контроле примене и реализације како ове стратегије, тако и
функционисање система спорта у свему у складу са законима и подзаконским актима у
јединицама локалне самоуправе;
– све јединице локалне самоуправе имају усвојене програме развоја спорта на својој
територији, усклађене са овом стратегијом, уз уважавање потреба и специфичности локалне
средине;
– се побољша и унапреди постојећа и изгради недостајућа спортска инфраструктура,
укључујући и завршетак започетих спортских објеката;
– спортске организације планирају и деле спортске ресурсе и објекте са другим
спортским организацијама, посебно у случајевима када то умањује трошкове и обезбеђује
боље услуге за све учеснике у систему спорта;
– се смањи присуство и утицај негативних појава у спорту;
– се повеже спорт са осталим областима друштвеног живота;
– се обезбеди сарадња и повезаност науке и спорта;
– се заједно са медијима промовишу праве вредности и приближи значај бављења
спортом свим грађанима Републике Србије;
– се и на даље интензивира и унапређује ангажовање представника Републике Србије
у међународним телима, нарочито у Савету Европе, како би се обезбедило активно учешће
у креирању политике за борбу против негативних појава у спорту и исто имплементирало у
национални режим;
– се образује Национални фонд за развој спорта;
– се унапреди правни оквир за рад физичких лица и организација у области спорта.
Очекивани исходи би се у кључним областима спорта могли процентуално, оквирно,
квантификовати на следећи начин:
– повећан број деце и омладине која се организовано баве спортом, односно
спортским активностима за 15– 20% до 2018. године;
– повећан број деце и младих који се баве школским и универзитетским спортом за
10– 15% до 2018. године;
– повећан број рекреативаца и учесника масовног спорта, укључујући и стара лица,
за 50– 60% до 2018. године;
– повећан број особа са инвалидитетом који су укључени у спортске активности за
30– 50% до 2018. године;
– повећан број жена које се баве спортским активностима за 10– 15% до 2018. године;
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– повећан број врхунских спортских резултата на међународним спортским
такмичењима за 10– 20% до 2018. године;
– број организација у области спорта чији се програми финансирају из буџета
Републике Србије до 2018. године остаје на достигнутом нивоу, уз могуће повећање до 5%;
– број међународних спортских такмичења која се организују у Републици Србији
остаје на достигнутом нивоу, уз евентуално повећање до 5%;
– повећан број реализованих спортских кампова за 5% до 2018. године, уз повећање
броја спортиста учесника тих кампова за 20%;
– број стипендираних категорисаних спортиста који се стипендирају за спортско
усавршавање остаје на достигнутом нивоу, уз евентуално повећање до 5%;
– повећан број квалификованих спортских стручњака ангажованих у организацијама
у области спорта за најмање 20%;
– повећан број волонтера ангажованих у организацијама у области спорта и
организацији спортских приредаба за најмање 20% до 2018. године;
– смањен број негативних појава у спорту за најмање 50% до 2018. године.

2. СТВАРАЊЕ МРЕЖЕ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА КОЈА СУ ЗАДУЖЕНА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ И ИЗРАДА ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И НАЦИОНАЛНИХ ГРАНСКИХ
СПОРТСКИХ САВЕЗА
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Први корак који је Министарство учинило у вези са спровођењем, праћењем,
оцењивањем и извештавањем када је у питању Стратегија јесте стварање мреже одговорних
лица која су задужена за спровођење Стратегије и њихових заменика. Ту мрежу чине лица
из:
– јединица локалних самоуправа;
– националних гранских спортских савеза;
– кровних организација (Олимпијски комитет Србије, Спортски савез Србије,
Параолимпијски комитет Србије);
– индиректних буџетских корисника (Антидопинг агенција Републике Србије и
Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије);
– представници Покрајинског секретаријата за спорт и омладину;
– представници надлежних министарстава.
Други корак јесте да су Министарству национални грански савези, кровне
организације, индиректни буџетски корисници, Покрајински секретаријат за спорт и
омладину доставили свој програм активности за 2015. годину. Тај програм је резултат
сагледавања документа Стратегије и Акционог плана са позиције одговорне институције и
партнера. Програми су урађени на основу планираних активности, мера/задатака из
акционог плана за спровођење Стратегије уз уважавање индикатора. Министарству је важан
Програм савеза и индиректних буџетских корисника за 2015. годину из два разлога, и то:
1) Програм даје Министарству оквир за утврђивање приоритета расхода на
месечном и кварталном нивоу, пружа одговоре за програмски буџет – у које конкретне сврхе
се средства троше, на који начин је такав утрошак средстава повезан са циљевима Стратегије
и коначно какви се резултати остварују.
2) Програм који је донет за 2015. годину је основа за праћење Стратегије кроз
достављање годишњег извештаја о раду Министарству.
Министарство је у сарадњи са Спортским савезом Србије издало „Приручник за
планирање програма развоја спорта у јединици локалне самоуправе”. Приручник нуди
практичне информације, да би Програм развоја спорта, у складу са Законом о спорту, до 6.
јануара 2016. био достављен Министарству.
Постојање јасно осмишљеног Програма развоја спорта у јединици локалне самоуправе
треба да предупреди бројне проблеме који данас постоје у области спорта у свим јединицама
локалне самоуправе и помогне развоју спорта, пре свега кроз повећање обухвата бављења
грађана спортом. С друге стране, припрема и реализација вишегодишњег Програма развоја
спорта на локалу је процес кроз који се на суштински најквалитетнији начин у процес доношења
одлука на локалном нивоу може укључити најшира јавност, грађани и њихова удружења,
представници привреде, што све доприноси стварању општег друштвеног консензуса у
локалној заједници о локалним стратешким приоритетима у области спорта и начину њиховог
остваривања. Партиципативно стратешко планирање доприноси стварању социјалне кохезије,
а самим тим и лакшем спровођењу и бољем остварењу циљева Програма развоја спорта.
Програм развоја спорта је по својој суштини један средњорочни стратешки план. У
питању је интегрисани скуп стратешких и оперативних циљева и активности, који су потребни
како би се у будућности остварио жељени резултат. Стратешко планирање у области спорта у
јединици локалне самоуправе се користи да помогне граду/општини да што боље спроведе своје
надлежности у области спорта које су дефинисане законом и другим прописима, да
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сконцентрише расположиву енергију на суштинска питања развоја спорта, осигура да сви
унутар града/општине (и локалне власти и учесници у систему спорта) теже остваривању истих
циљева, као и да се обави самопроцена и прилагођавање правца у коме се спорт креће, реагујући
при том на промене у окружењу. Сам процес планирања развоја спорта захтева дисциплину, с
обзиром да је потребно следити одређене принципе и редослед активности како би се осигурало
да процес планирања буде фокусиран и продуктиван. С обзиром да је због ограничених
средстава немогуће одједном урадити и постиће све што је неопходно да би систем спорта био
на највишем нивоу, процес планирања програма развоја спорта имплицира да су поједини
циљеви и активности важније од других, те да се процес усвајања програма развоја спорта
састоји од доношења тешких одлука о томе шта се то сматра најважнијим за развој спорта,
односно шта су приоритети.

3. РЕГИОНАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Одржане су три регионалне конференције на тему „Развој и финансирање спорта на
локалном нивоу, са посебним освртом на приритете Стретегије”, и то:
– 24. фебруара 2015. године у Зрењанину;
– 27. фебруара 2015. године Крушевцу;
– 4. фебруара 2015. године у Ужицу.
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На конференцијама су представљени Стратегија и Акциони план за њену примену са
акцентом на приоритете Стратегије. Посебна тема је била „Системско унапређење
евиденције и планирања развоја спортске инфраструктуре на територији Републике
Србије” о којој је, такође, говорио предстваник Министарства. Посебна пажња је посвећена
обавези јединице локалне самоуправе у вези са израдом Програма развоја спорта,
достављања Министарству имена одговорног лица за праћење Стратегије и имена заменика
одговорног лица, успостављања јединственог и формалног система извештавања и
утврђивања процедура извештавања и формата извештаја.
Конференције су одржане у организацији Сталне конференције градова и општина,
градова домаћина, територијалних спортских савеза и Спортског савеза Србије. На
конференцијама је било присутно:
1) у Зрењанину око 200 представника (укључујући и представнике суседних градова и
општина који раде на пословима друштвених делатности које обухватају и спорт,
представнике територијалних спортских савеза);
2) у Крушевцу око 100 представника;
3) у Ужицу око 80 представника.

4. НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ОБЛАСТИ
СПОРТА – СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА, ЗАКОН О СПОРТУ,
ФИНАНСИРАЊЕ, НАСИЉЕ У СПОРТУ”
Одржана је национална конференција „Локалне заједнице у области спорта –
Стратегија развоја спорта, Закон о спорту, финансирање, насиље у спорту” 17. септембра
2015. године у Сава центру. Конференција је организована у сарадњи са Сталном
конференцијом градова и општина.
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На конференцији су били присутни представници градова, општина и
територијалних спортских савеза, представници министарстава који су партнери
Министарства у спровођењу Стратегије, Покрајинског секретаријата за спорт и омладину,
националних гранских спортских савеза, Спортског савеза Србије, Олимпијског и
Параолимпијског комитета Србије, Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије и
Антидопинг агенције Републике Србије.
На конференцији су били присутни представници:
– 76 градова и општина и 11 градских општина, укупно 179 лица, од тога 44 лица
одговорна за спровођење стратегије и 18 лица који су заменици лица одговорних за
спровођење стратегије;
– 43 национална гранска спортска савеза, укупно 66 лица, од тога 14 лица одговорна
за спровођење стратегије и 6 лица који су заменици лица одговорних за спровођење
стратегије;
– Спортског савеза Србије укупно 9 лица, од чега једно лице које је одговорно за
спровођење стратегије;
– Олимпијског комитета Србије укупно 3 лица, од чега једно лице које је одговорно
за спровођење стратегије и његов заменик;
– Параолимпијског комитета Србије укупно 7 лица;
– Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије укупно 3 лица, од чега једно
лице које је одговорно за спровођење стратегије и његов заменик;
– Антидопинг агенције Републике Србије укупно 2 лица, од чега једно лице које је
одговорно за спровођење стратегије;
– Покрајинског секретаријата за спорт и омладину укупно 4 лица, укључујући и
покрајинску секретарку, од чега једно лице које је одговорно за спровођење стратегије;
– Секретаријата за спорт и омладину града Београда, укупно 3 лица, укључујући и
градског секретара за спорт и омладину;
– територијалних спортских савеза укупно 58 лица.
Неопходно је нагласити да, узимајући у обзир представнике градова/општина и
територијалних спортских савеза, да су 82 града и општине и 11 градских општина имале
представнике на конференцији.
Укупан број учесника који су попунили формулар о учешћу на конференцији је 334.
Такође, неопходно је додати још око 20 учесника конференције који као уважени гости нису
прошли процедуру пријаве кроз формулар.
На конфренцији је у уводном обраћању говорио Вања Удовичић, министар омладине
и спорта и истакао је важност усвајања Стратегије. Нагласио је да, између осталог, активних
спoртистa имa вишe oд 250.000 у Србиjи. Представници наше земље су учествовали на прeкo
100 мeђунaрoдних тaкмичeњa у прeтхoдних гoдину дaнa, eврoпских и свeтских првeнстaвa,
свeтских лигa, рeгиoнaлних првeнстaвa, бaлкaнских првeнстaвa. Посебно се осврнуо на број
освојених медаља, укупнo 709 мeдaљa у 55 кaтeгoрисaних спoртских грaнa oд чeгa je 255
злaтних. Oд укупнo oсвojeних 709 мeдaљa, 25 мeдaљa су oсвojили спoртисти сa
инвaлидитeтoм. Сeниoри и сeниoркe су oсвojили 388, a jуниoри и кaдeти 321 мeдaљу. Кao и
свaкe гoдинe Министарство је oргaнизoвaло и спoртскe кaмпoвe у 54 спoртскe грaнe сa прeкo
2500 млaдих и пeрспeктивних спoртистa. Прeмa пoдaцимa Oлимпиjскoг кoмитeтa Србиje зa
Олимпиjскe игрe у Рију квaлификoвaлo сe укупнo 66 спoртистa из 9 спoртских грaнa. Вeликa
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je вeрoвaтнoћa дa ћe сe joш спoртистa у eкипним и пojeдинaчним спoртoвимa квaлификoвaти
зa Олимпиjскe игрe, jeр су eврoпскa и свeтскa првeнствa у тoку. Идућa гoдинa, по речима
министра, трeбa дa пружи дoкaзе великог aнгaжoвaњa Министарства. Изразио је наду дa ће
нaши спoртисти испунити прoгнoзе, и да ћемо у Риjу освојити дуплo вишe oдличja нeгo у
Лoндoну.
Нагласио је да упркoс тeшкoj ситуaциjи, oнo нa штa смo нajвишe пoнoсни jeсу oбjeкти
кojи oстajу изa нaс. Нaкoн пeт гoдинa, зaвршавамо атлeтску двoрaну у Бeoгрaду и тиме
атлетика дoбиjа свojу нaциoнaлну кућу и свoj нациoнaлни трeнинг цeнтaр. Рaди сe и нa
вaтeрпoлo трeнинг цeнтру. Саграђена су двa стaдиoнa, jeдaн у Вршцу, други у Крушeвцу. У
плану је изградња стaдиoна у Нoвoм Пaзaру. Oтворено је и осам мултифункциoнaлних
тeрeнa у мaњим срeдинaмa у циљу веће мотивисаности за бављење спортом.
Peter Burkhard, амбасадор Мисије OEBS-a у Србији је говорио о насиљу у спорту.
Рекао је да према резултатима анкете коју је 2013. године наручила Мисија ОЕБС-а у
Србији, а која је обухватила скоро 4000 ученика средњих школа и гимназија широм земље
73% њих је одговорило да проблем насиља у спорту никад нису дотакли у школи, нити да
су икада учили о фер или здравом навијању за свој омиљени клуб. Решавање овог проблема
захтева учешће свих заинтересованих страна у локалним заједницама, почевши од школа,
преко општинских власти, спортских клубова, организација младих, деце и родитеља – сви
би требало блиско да сарађују.
У протекле три године, Одељење за реформу полицијског система Мисије ОЕБС-а у
Србији је примењивало овакав приступ и пружило подршку бројним пројеката у локалним
заједницама широм Србије.
У том контексту, сведоци смо озбиљне преданости коју улаже Влада како би решила
тај проблем. Иницијатива која је потекла са конференције „Локалне заједнице у области
спорта”, заједно са усвајањем Националне стратегије за борбу против насиља и недоличног
понашања на спортским приредбама за период од 2013. до 2018. године, показују јасно
опредељење да се проблему приступи на систематичан начин.
Проф. др Зоран Перишић, председник Сталне конференције градова и општина је
нагласио да се у медијима због резултата наших врхунских спортиста овa година назива
година спорта и ако се преброје многобројни успеси, ово је свакако година која је обележила
нашу спортску историју. Али ово није само година спорта због резултата наших врхунских
спортиста, већ су се и у систему спорта десиле велике и значајне промене: усвојена је нова
Стратегија спорта, а у процесу је доношење новог и значајног Закона о спорту. У оквиру тог
система и јединице локалне самоуправе имају своје важно место и треба да до 6. јануара
2016. године усвоје програме развоја.
Предавање на тему „Представљање Нацрта закона о спорту” је одржао проф. др
Ненад Ђурђевић испред Спортског савеза Србије и истакао је да је важећи Закон о спорту
донет почетком 2011. године („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон). Нацрт
новог закона је резултат: потребе уређења области спорта у складу са европским
стандардима и прописима; потребе уређења области спорта у складу са савременим
спортским правилима надлежних међународних спортских савеза; усаглашавања са
новодонетим националним прописима; консензуса свих релевантних субјеката спорта да су
потребне измене у законској регулативи у области спорта како би се постојећи систем
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спорта унапредио; неспровођења Закона о спорту у кључним сегментима од стране учесника
у систему спорта, укључујући и јединице локалне самоуправе.
До почетка 2015. године је укупно регистровано 11.492 спортских удружења,
спортских друштава и спортских савеза: од тога 11.115 спортских удружења, 162 спортска
друштва, 473 гранска спортска савеза, 433 територијална спортска савеза (укључујући и
територијалне гранске савезе), 77 стручних спортских удружења и 60 других удружења и
савеза у области спорта.
Територијална распрострањеност спортских удружења и савеза је неуједначена:
Београд – 3.127; Нови Сад – 855; Ниш – 385; Суботица – 324; Крагујевац – 269; Нова Варош
– 14; Осечина – 8; Медвеђа – 6; Црна Трава – 1.
Пет најзаступљенијих спортова (132 спортске гране) у Републици Србији према броју
регистрованих организација су: фудбал, кошарка, карате, одбојка и спортска рекреација
(рачунајући заједно рекреативни спорт и спорт за све): фудбал – 3.047 (16,92%); кошарка –
811 (4,50%); спортска рекреација – 768 (567+201); карате – 750 (4,17%); одбојка – 643
(3,57%); фитнес – 638; спорски риболов – 606; шах – 598; рукомет – 576.
Нацртом закона о спорту су детаљно уређена, на нов начин, посебно следећа питања:
– појмови;
– забрана дискриминације свих учесника у систему спорта, посебно деце;
– правни статус спортиста (уговори, трансфери, здравствени прегледи, осигурање,
накнаде за развој);
– правни статус спортских стручњака (уговори, право на стручни рад, дозволе за
рад, здравствени прегледи, надзор);
– ко не може бити члан управе спортске организације и спортског савеза;
– чланство у спортским удружењима и савезима;
– спортска арбитража;
– органи спортских удружења (избор, престанак мандата, права и обавезе чланова);
– непосредно обављање привредних и других делатности од стране спортских
удружења;
– престанак спортског удружења (ликвидација и престанак по сили закона);
– правни положај предузетника, посебно оних који се баве посредовањем;
– правни положај спортских привреднх друштава;
– статус и права и обавезе надлежних националних спортских савеза;
– оснивање Националног фонда за развој спорта;
– остваривање општег интереса у области спорта (финансирање програма из
буџета);
– предшколски, школски и универзитетски спорт;
– могућности промене намене спортског објекта и права прече куповине спортског
објекта;
– употреба националних симбола од стране спортске репрезентације;
– инспекцијски надзор.
У оквиру потреба и интереса грађана у области спорта у јединицама локалне
самупуправе дефинисано је 16 области. 11 области се задовољавају преко годишњих
програма, 4 области се задовољавају преко посебних програма, а делатност организација
које је основала јединица локалне самупуправе се посебно финансира. Одредбе новог закона
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и подзаконских аката које ће се односити на услове, критеријуме и начин одобрења програма
и пројеката, односно финансирање делатности којима се остварује општи интерес у области
спорта, закључење уговора, подношење извештаја, контролу реализације и обавезу враћања
добијених средстава, сходно ће се примењивати и на програме, односно делатности којима
се задовољавају потребе грађана у области спорта у јединицама локалне самоуправе.
Новина ће бити Спортски савез Србије привремено остварује надлежности
територијалног спортског савеза јединице локалне самоуправе у јединици локалне
самуправе у којој није образован територијални спортски савез, или он не функционише у
складу са Законом о спорту.
Нагласио је да једној организацији у области спорта не може бити одобрено више од
20% средстава од укупне суме средстава буџета јединице локалне самоуправе предвиђених
за финансирање програма из области спорта, с тим да се трошкови програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у јединици локалне самоуправе морају односити,
по правилу, најмање 15% на активности повезане са спортом деце.
Потребе грађана које се односе на: подстицање и стварање услова за унапређење
спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и
особа са инвалидитетом; изградња, одржавање и опремање спортских објеката на
територији јединице локалне самоуправе, и предшколски и школски спорт имају приоритет
при избору програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у јединици
локалне самоуправе, односно други програми могу бити одобрени тек након што се
задовоље потребе грађана.
Одобравање годишњих и посебних програма у утврђеним гранама и областима
спорта врши се 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.
Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, као и организације у области
спорта чији се програми и пројекти у области спорта финансирају из јавних прихода
Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и од стране јавних
предузећа достављају Министарству извештај о одобреним и реализованим програмима и
пројектима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта.
Министар ближе уређује садржај, рокове и начин подношења ових извештаја.
Подаци из извештаја обрађују се и користе као јединствени информациони систем.
Важна новина, по његовим речима, је да на територији јединице локалне самоуправе,
инспекцијски надзор, осим за националне спортске савезе, територијалне спортске савезе,
организације које се баве стручним оспособљавањем у области спорта и спортске
организације које се такмиче у професионалним спортским лигама, врши надлежни орган
јединице локалне самоуправе, преко градског, односно општинског спортског инспектора,
као поверени посао.
На територији града Београда, инспекцијски надзор, осим за националне спортске
савезе, организације које се баве стручним оспособљавањем у области спорта и спортске
организације које се такмиче у професионалним спортским лигама, врши надлежни орган
града Београда, преко градског спортског инспектора, као поверени посао.
Надзор над наменским и законитим коришћењем буџетских средстава којима се у
складу са законом о спорту финансирају програми којима се задовољава општи интерес и
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потребе и интереси грађана у Републици Србији, аутономној покрајини и јединици локалне
самоуправе врши надлежна буџетска инспекција у складу са законом.
Спортска организација која је носилац годишњег програма мора бити члан
одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза преко кога се остварује
општи интерес у области спорта.
Мирко Нишовић, председник Кајакашког савеза Србије је говорио у оквиру теме
представљање Нацрта закона о спорту и истакао је да је спортска фамилија бројна, четврт
милиона регистрованих спортиста с правом очекује да амбијент у коме остварују уставно
право на бављење спортом буде стално унапређиван и да иде у корак са светом.
Нови Закон о спорту управо одговара на тај захтев: мењала су се спортска правила у
међународним спортским савезима, мењале су се и околности и прописи у нашој земљи.
Прецизирао је да је најважније што смо у четири године примене важећег Закона, сами
уочили низ питања која захтевају прецизније одговоре, тако да се на једнак начин одређују и
права и обавезе сваког учесника у спортској делатности.
О теми „Спровођење, праћење, оцењивање и извештавање о Стратегији развоја
спорта за период 2014 – 2018. године, са освртом на приоритетне циљеве Стратегије” су
говорили Предраг Перуничић, државни секретар за спорт и Урош Зековић, помоћник
министра за спорт.
Предраг Перуничић, државни секретар за спорт је нагласио, да је познато да се стање
једне нације у области спорта огледа у томе колико та земља брине о сваком грађанину и
стварању услова да се сви баве спортом. Један од основних циљева у изради и примени
законских и стратешких докумената је стварање бољег и квалитетнијег система финансирања
спорта у Републици Србији, укључујући и јединице локалне самоуправе.
Овај циљ је по њему, делимично реализован, јер је систем финансирања спорта на нивоу
Републике Србије конзистентан. Средства се додељују из буџета на основу јасно дефинисаних
критеријума. Проблем финансирања спорта није још увек решен на нивоу локалних самоуправа,
јер нема јасно дефинисаних критеријума на основу којих се додељују буџетска средства, као ни
јасно дефинисаних носиоца активности.
Улогу националне конференције види у томе да укажемо, да Програм развоја спорта,
који усвајају јединице локалне самоуправе, треба да буде плански документ са одређеним
бројем стратешких циљева у области спорта. Значи, практични стратешки план који помаже
јединицама локалне самоуправе да организују и развију своје активности у области спорта,
у складу са стратегијом, законом о спорту и подзаконским актима.
Урош Зековић, помоћник министра за спорт је детаљно говорио о спровођењу, праћењу,
оцењивању и извештавању. Нарочито је истако важност квантификованих исхода у
Стратегији, који се за кључне области спорта најкраће могу сажети на:
– више деце у спорту и рекреацији;
– више одраслих у спорту и рекреацији;
– више победника на светским такмичењима.
Јединица локалне самоуправе утврђује Програм развоја спорта на својој територији,
у складу са Стратегијом и то у року од годину дана од дана доношења Стратегије (члан 192.
став 5. Закона о спорту). Министарство се дописима обраћало јединицама локалне
самоуправе и наглашено је да воде рачуна о року и да благовремено предузму активности
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на припреми, доношењу и усвајању програма развоја спорта и да, најкасније до 6. јануара
2016. године Министарству доставе усвојен Програм развоја спорта.
Министарство је у сарадњи са Спортским савезом Србије издало „Приручник за
планирање програма развоја спорта у јединици локалне самоуправе”. Приручник нуди
практичне информације, пружа јасну слику које кораке треба предузети, да би Програм
развоја спорта, у складу са законом о спорту, у прописаном року био достављен
Министарству.
Нагласио је, да када смо у акционом плану издвајали активности које се односе на
2015. годину и континуирано, 80% активности је везано за тај период, а јединице локалне
самоуправе се у око 65% активности помињу као одговорна институција, односно партнер.
Ово је податак који говори о обиму и озбиљности посла који је пред локалним самоуправама.
У току је оснивање посебне Радне групе за спровођење Стратегије чији ће задатак
бити предлагање мера ради усклађивања активности на спровођењу Стратегије, праћењу
реализације Стратегије, учешће у евалуацији, припреми годишњих извештаја за Владу о
реализацији Стратегије.
Јако важно да сви актери Стратегије разумеју значај праћења, извештавања и
вредновања Стратегије и Програма развоја спорта који треба да усвоји јединица локалне
самоуправе.
По његовим речима резултат тог процеса јесте анализа ефеката јавне политике у
друштвеној области спорт, која је долокруг рада Министарства. Влада је пред Министарство
поставила обавезу да је информише о напретку конкретних циљева који су дефинисани
Акционим планом за спровођење програма Владе за 2015. годину. Конкретан резултат рада
Министарства и одговоран однос у развоју друштвене области спорт нам даје приоритет у
финансирању.
На тему „Програм развоја спорта, планирање развоја спорта на нивоу јединица
локалне самоуправе и приручник за планирање” је говорио проф. др Ненад Ђурђевић и
истакао је да Програм развоја јесте резултат процеса планирања. За будући развој спорта у
граду/општини је посебно потребан „оријентациони оквир”, помоћу кога се може реаговати
за нове захтеве и подржати спорт на најефикаснији начин кроз постављање развојних циљева.
Програм развоја спорта је по својој суштини стратешки план. Свако планирање
развоја у одређеној области захтева синхронизовану и координисану планску активност на
различитим нивоима општине, односно града. Квалитет Програма развоја спорта суштински
зависи од начина на који је организован процес стратешког планирања у јединици локалне
самоуправе.
При усвајању Програма треба водити рачуна о:
– законском оквиру;
– усвојеним националним стратегијама;
– усвојеним локалним стратегијама;
– усвојеним плановима развоја националних спортских савеза.
Постоји седам кључних разлога за израду Програма развоја спорта:
– да би се водило рачуна о изменама у потребама становништва за кретањем и
физичком активношћу;
– да би се гарантовало становништву да ће им бити обезбеђени спортски објекти и
спортска понуда у складу са потребама;
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– да би се осигурало оптимално коришћење постојећих спортских објеката и
простора за физичке активности и кретање;
– да би имали рационалне основе за доношење одлука локалних власти у односу на
инвестиције у области спорта;
– да би се створила сигурност у односу на планирање активности, за локалне актере
и институције (удружења, савезе, предузетнике, инвеститоре);
– да би се постигло оптимално коришћење свих снага, уз њихово повезивање
(умрежавање);
– да би се развила планска основа за избор програма који ће се финансирати из јавних
прихода.
Разлог зашто до сада нису доношени Програми развоја спорта, по њему, није реч о
недостатку добре воље одговорних лица за развој града/општине. Суштина проблема лежи,
првенствено, у недостатку концепта, визије, нејасним надлежностима, одсуству притиска
јавности (спортске и друге), нејасним потребама грађана, доминантности других потреба.
Сваки Програм развоја спорта у јединици локалне самоуправе би требало да обезбеди
остваривање четири основна циља:
– повећање учешћа становника у спортским активностима;
– оптимизовање организационих форми за бављење спортом;
– унапређење стања у погледу спортски објеката и простора за бављење спортом;
– осигурање финансирања спорта и оптимизовање подршке програмима у области
спорта.
Спровођење Програма развоја спорта састоји се из три фазе:
1) праћење (мониторинг) спровођења Програма;
2) извештавање о спровођењу и постигнутим резултатима;
3) Оцењивање (евалуација) постигнутих резултата.
Маја Кнежевић, секретарка Одбора за образовање, културу, спорт и омладину Сталне
конференције градова и општина је истаклада да су одговорна лица за спровођење
Стратегије и њихови заменици званично од данас укључена у Мрежу за спорт. Мрежа се
састаје најмање два пута годишње око одређене теме.
На тему „Финансирање спорта у јединицама локалне самоуправе” говорио је мр
Драган Атанасов, асистент Факултета за спорт, Универзитета „Унион –Никола Тесла” и
презентовао је делове истраживања финансирања спорта у јединицама локалне самоуправе.
Нагласио је да је на нивоу Републике систем финансирања највећим делом
профункционисао на прописан начин. То се не може рећи за финансирање организација у
области спорта из буџета јединица локалне самоуправе. Велики број општина и градова није
донео потребна подзаконска акта којима би у складу са Законом о спорту уредио систем
финансирања програма у области спорта из буџета.
Према истраживању које је 2013. године спровела Стална конференција градова и
општина издвајања за спорт из буџета јединица локалне самоуправе су према категоријама
градова, односно општина су приказани кроз следеће графиконе:
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Финансирање спорта у јединицама локалних
самоуправа ( у %)
3.55%

3.38%
3.10%
2.58%

Категорија градоваи општина

I Категорија

II Категорија

III Категорија

IV Категорија

Истраживање Сталне конференције градова и општина показује и да је финансирање
спорта у локалу углавном усмерено ка фудбалу, што се може видети у наредном графикону.

Посебно је забрињавајућа чињеница да је наведено истраживање показало и да је укупан
број спортских стипендија који се издваја у јединицама локалне самоуправе 137, што је 2.5
стипендије по општини. А у ствари само 12 од 53 анкетираних општина/градова издваја
средства за спортске стипендије перспективних спортиста.
Овакав начин постављања приоритета у финансирању програма супротан је како
националној категоризацији спортова тако и Стратегији. Заправо веома чест случај је да готово
више од 2/3 локалног буџета иде за финансирање „повлашћеног” локалног клуба. На овај начин
не само да се занемарују постојеће категоризације и крши Закон о спорту, већ се озбиљно
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угрожава опстанак организација које раде на унапређењу програма школских активности и
организација које се баве развојем рекреативног спорта.
Stefan Wredenmark, руководилац програма за рад полиције у заједници у Мисији
ОЕБС-a у Србији је говорио о „Спречавању насиља у спорту”. На основу истраживања које
је спровело Одељење за реформу полиције – Јединица за рад полиције у заједници, на тему
„Млади и хулиганизам на спортским приредбама“, 40 одсто испитаника учествовало је или
било сведок насиља у школи повезаног са спортом. Он је детаљно представио резултате
истраживања.
Црвену Звезду или Партизан који су водећи клубови подржава 64,3% испитаника, а
око 15% младих прикључује се навијачким групама.
Идентификоване су 93 навијачке групе у оквиру истраживања, са три врсте назива
група: регуларним, духовитим и називима који асоцирају на насиље и који су најбројнији.
Између вођа и чланова навијачких група влада хијерархијски однос. Разлика у годинама
може довести до тога да се чланови осећају „искоришћено”.
Велики број ученика првог и другог разреда средње школе прикључује се навијачким
групама због чега имају већи број изостанака у школи, јер присуствују спортским
догађајима. Такође, чланови навијачких група не желе да се образују, а у школама тренутно
има мало програма који се баве овим проблемом.
Постоји могућност развоја програма који промовишу друштвено прихватљиво
понашање на спортским приредбама, а на основу истраживања потребно је у превентивни
програм укључити и проблем расизма, који препознаје две трећине испитаника.
40% ипитаника учествовало је или било сведок насиља у школи повезаног са
спортом. Један од шест испитаника уносио је забрањена средства на спортске догађаје,
велики број њих не зна или не примећује проактивне мере полиције, док једна четвртина
испитаника сматра да полиција прекомерно и непотребно употребљава силу.
Око 2/3 испитаника препознаје расизам као проблем и неопходно је ову тему
укључитити у превентивне програме. Резултати истраживања сугеришу на постојање везе
између употребе дрога и насиља на спортским приредбама, с обзиром да две трећине
испитаника конзумира алкохол, а 10% њих користи наркотике.
На крају конференције су изнети закључци који гласе:
„Остваривање јавног интереса у области спорта на националном нивоу незамисливо
је без синергије са локалним заједницама и у том сегменту, Стратегије развоја спорта у
Републици Србији за период од 2014 – 2018. године и Акциони план за њену примену
препознају услове за бољу имплементацију националних политика на нивоу општина и
градова.
Стратешка опредељења су постављена тако да универзалну важност природе спорта
и његова посебна вредност у свету који се брзо мења, буду у директној функцији
афирмисано најважнијег друштвеног циља – изградња друштва здравих људи, способних
да, на прави начин, достигну стандарде развијених земаља. И тиме, на најбољи начин,
обезбеде рационалније, ефикасније и много одговорније понашање у располагању
средствима буџета на свим нивоима друштвеног организовања.
Нацрт закона о спорту је резултат потребе уређења ове области у складу са европским
стандардима и прописима и спортским правилима надлежних међународних спортских
савеза чији је развој био изузетно динамичан у овој области у протеклом периоду. Усвајањем
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новог закона о спорту пред Аутономну покрајину и јединице локалне самоуправе, као и
организације у области спорта чији се програми и пројекти у области спорта финансирају
из јавних прихода Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и
од стране јавних предузећа, се поставља обавеза да достављају Министарству извештај о
одобреним и реализованим програмима и пројектима којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта. Програми се одобравају по јасно утврђеним
критеријумима, транспарентно, уз поштовање приоритета утврђених стратегијом, а у складу
са општим интересима које дефинише закон о спорту.
Јединица локалне самоуправе утврђује Програм развоја спорта на својој територији,
у складу са Стратегијом и то у року од годину дана од дана доношења Стратегије (члан 192.
став 5. Закона о спорту). Усвојен Програм развоја спорта је потребно Министарству
доставити најкасније до 6. јануара 2016. године. Министарство је у сарадњи са Спортским
савезом Србије издало „Приручник за планирање програма развоја спорта у јединици
локалне самоуправе” и он садржи практичне информације и кораке у вези са израдом
програма развоја спорта.
Планирање спортског развоја може се дефинисати као континуирани процес у коме
се, на основу анализе постојећег стања, кроз дијалог свих заинтересованих лица, долази до
спознаје кључних претпоставки за развој спорта, формулишу циљеви и предлажу мере за
њихово постизање. Резултат тог процеса је Програм развоја спорта који треба да се реализује
и вреднује од стране јавних власти политички одговорних, да би након пет година процес
био поновљен.
Формирана је Мрежа за спорт јединица локалних самоуправа, која представља
механизам комуникације и размене информација, размене искустава и знања, механизам за
разматрање конкретне примене прописа, а у циљу унапређења квалитета рада у области
спорта у локалним заједницама. Мрежа ће функционисати кроз организовање редовних
састанака чланова Мреже и путем електронске и друге комуникације.
Законом о спорту се утврђује начин финансирања, али и приоритети који се морају
испоштовани при избору шта ће се од стране јединица локалне самоуправе финансирати у
текућој години из буџета. Прелиминарни резултати истраживања финансирања спорта у
јединицама локалних самоуправа указује да на локалу постоје различите праксе
финансирања спорта и да је у наредном периду неопходно пружити помоћ јединицама
локалних самоуправа у овој области, од стране свих релеватних партнера.
Уважавајући Националну стратегију за борбу против насиља и недоличног
понашања на спортским приредбама за период од 2013. до 2018. године, а на основу
истраживања које је ОЕБС спровео током 2013. године може се закључити да су млади
узраста виших разреда основне школе и нижих разреда средње школе најподложнији
утицају навијачких група. Стога борба против насиља на спортским приредбама захтева
укључивање свих државних органа као и целокупног друштва. Неопходно је подизање
свести како младих тако и родитеља, целокупног образовног система, спортских друштава
на локалном нивоу као и локалне самоуправе у решавање овог проблема. Такође је
неопходно укључивање медија кроз промовисање позитивних примера навијања.
За све актере српског спорта је јако важно да разумеју значај праћења, извештавања
и вредновања Стратегије развоја спорта и Програма развоја спорта.
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Резултат тог процеса јесте анализа ефеката јавне политике у друштвеној области
спорта, која је делокруг рада Министарства и Сталне конференције градова и општина.
Влада је пред Министарство поставила обавезу да је информише о напретку
конкретних циљева који су дефинисани Акционим планом за спровођење програма Владе
за 2015. годину.
Наш конкретан резултат и одговоран однос у развоју друштвене области спорт нам
даје приоритет у финансирању.
Очекује се од новог Закона о спорту, који је обухватио све неопходне законске
измене, да омогући несметано спровођење јавне политике у области спорта”.

5. ПОДРШКА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА У КРЕИРAЊУ И
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ СТРАТЕГИЈЕ − СИСТЕМ ЕДУКАЦИЈЕ
Законом о спорту дефинисано је да све jединице локалне самоуправе, у року од шест
месеци од усвајања националне стратегије развоја спорта у Републици Србији, утврђују
Програм развоја спорта на својој територији, у складу са Националном стратегијом (члан
142. став 4. Закона о спорту). Изузетно, овај рок износи годину дана, у односу на Стратегију
развоја спорта у Републици Србији 2014 – 2018. године (члан 192. став 5. Закона о спорту).
Програм развоја спорта на територији одређене јединице локалне самоуправе треба да буде
у складу са Стратегијом, другим речима програми развоја спорта јединица локалне
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самоуправе треба да обезбеде и услове за реализацију приоритета, општих и посебних
циљева Стратегије, као и реализацију активности, мера, задатка који су дефинисани
Акционим планом за њену примену. Министарство у сарадњи са релеватним партнерима,
Сталном конференцијом градова и општина и Спортским савезом Србије, је до сада
пружило различите видове подршке јединицама локалних самоуправа у имплементацији
Стратегије:
1) У првој половини 2015. године организовани су регионални округли столови, где
је учесницима, поред осталих тема, представљени приоритети Стратегије, општи и посебни
циљеви, као и обавезе и одговорности јединица локалних самоуправа;
2) Министарство је тражило од јединица локалних самоуправа да именују лице и
његову замену, која је одговорна за израду и спровођење стратегије спорта на својој
територији. На овај начин је формирана база података одговорних лица за 145 јединица
локалне самоуправе. Треба узети у обзир да 9 привремених органа у општинама на АП
Косово и Метохија нису именовала лица, јер не постоје техничке могућности за израду и
спровођење програма развоја спорта. У пракси се показало да је на овај начин одлакшан рад
и комуникација Министарства са јединицама локлане самуправе, као и праћење реализације
акционог плана;
3) Креиран је приручник за израду „Приручник за планирање програма развоја
спорта у јединици локалне самоуправе” где су на систематичан начин објашњени конкретни
кораци у свакој фази, од спровођења истраживања, креирања тима, дефинисања општих и
посебних циљева, активности, до праћења и мониторинга;
4) Креирана је Мрежа за спорт локалних самоуправа, у оквиру Сталне конференције
градова и општина, што ће омогућити перманенту размену комуникације између локалних
самоуправа и размену најбољих пракси.
Локалним самоуправама је пружена додатна подршка у креирању и имплементацији
Стратегије путем система едукација. У првој фази су одржана два модула обука у оквиру
три географске регионалне целине – (Војводина, центар, југ Србије) и радило се по следећем
распореду:
Војводина:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Зрењанин – град домаћин, I модул 27. октобра, II модул 25. новембра
Сомбор
Панчево
Кикинда
Житиште
Чока
Пећинци
Темерин
Бачка Паланка
Алибунар
Нови Бечеј
Оџаци
Рума
Инђија
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15.

Суботица

Централна Србија:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Београд– град домаћин, I модул 2. новембра, II модул 1. Децембра
Ваљево
Крагујевац
Смедерево
Пожаревац
Зајечар
Шабац
Чачак
Топола
Горњи Милановац
Бајина Башта
Велика Плана
Лозница
Голубац
Сјеница
Пријепоље

Југ Србије:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ниш - – град домаћин, I модул 29. октобра, II модул 23. новембра
Ужице
Краљево
Крушевац
Пирот
Лесковац
Врање
Нови Пазар
Бујановац
Медвеђа
Косовска Митровица
Параћин
Тутин
Пожега

Учесници сваког модела обуке су били представници јединица локалних
самуоуправа из региона, укупно 45. Свака локална самоуправа је била заступљена са 3
представника (обавезно именована лица која су одоговорна за спровођење Стратегије,
њихови заменици и представници територијалних спортских савеза).
Модули обука су били организовани тако да су учесницима детаљно представљени
сви кораци у аналитици проблема и планирању, изради стратегије и акционог плана, па до
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мониторинга и евалуације, а у складу са „Приручником за израду стратегије спорта у
јединицама локалних самоуправа”. На обукама су учесници детаљно упознати са тим:
– зашто је значајно да јединица локалне имају Програме развоја спорта на својој
територији;
– који су основни приоритети Републике Србије у области спорта;
– који су општи циљеви у развоју спорта у Републици Србији;
– како се формира радна група у јединици локалне самоуправе за израду стратегије;
– које су полазне основе за израду програма развоја - анализа докумената и
спровођење истраживања о стању спорта у јединицама локалних самоуправа (капацитети,
број спортиста, степен укључености друштвено осетљивих група и сл);
– како се дефинишу општи и посебни циљеви;
– како се дефинишу активности и како се дефинишу носиоци активности,
буџетирање, индикатори и сл;
– на који начин се врши евалуација и мониторинг спровођење стратегије спорта;
– који су примери добре праксе и сл.
Учесници су кроз интернактивни и партиципативни приступ, разумевањем логичких
матрица, као и кроз различите вежбе писали општи циљ, посебне циљеве и сл. уз помоћ
ментора.
Између два модула обука, учесници су имали одређене задатке (на пример, да
извршне анализу докумената и спроведу истраживање и на основу њих дефинишу циљеве),
а које би представљали на почетку другог модула. На овај начин смо испратили рад учесника
у изради стратегије, али су и учесници могли да размене искуства и од ментора добију
повратну информацију о квалитету урађеног задатка.
Предности едукације су следеће:
– кроз један систематчан приступ, уз координацију ментора, 45 јединица локалне
самоуправе, различито географски распоређене, добиле су квалитетне Планове за развој
спорта у јединицама локалних самоуправа. На овај начин се пре свега, омогућава да
политике спорта на локалном нивоу буду засноване на доказима, кроз прецизно
таргетирање потреба грађана и успостављање система за праћење квалитета и ефикасности
одређених одлука. Оне би, у наредној фази могле да буду, кључни примери добре праксе,
за остале јединице локалне самоуправе у Србији;
– заједничким радом кроз обуку се омогућило представницима јединицама локалних
самоуправа да уче једни од других и да кроз дискусију усагласе око најбољег начина за
израду стратегије у циљу унапређења спорта на локалном нивоу. Ово такође омогућава и
јединицама локалних самоуправа да се међусобно пореде и уче једни од других на који
начин постојеће ресурсе и кацатите могу најефикасније да искористе. Такође, овај систем
је и од додатне користи, јер омогућава јединицама локалних самоуправа, да сагледају
изазове, са регионалне тачке гледања;
– такође, многа истраживања о људским ресурсима, показују да кроз овај метод
запослени много брже и ефикасније уче, да квалитетније обављају своје радне задатке и да
примењују нове и иновативне методе у своме раду.
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6. ИСТРАЖИВАЊЕ — ФИНАНСИРАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
У ОБЛАСТИ СПОРТА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ КОЈЕ СУ
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ У АКЦИОНАОМ ПЛАНУ СТРАТЕГИЈЕ
У оквиру циља 8.1 Подизање капацитета спорта на свим нивоима власти, општи циљ
8.1.1. Успостављен козистентан систем управљања и финасирања 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), мера: Анализа стања и финансирања
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спорта у јединицама локалне самоуправе, је спроведено истраживање.
Истраживање
је урађено у сарадњи Министарства и Сталне конференције градова и општина. Да се ствари
крећу у позитивном правцу, када говоримо о финансирању спорта у јединицима локланих
самоуправа, показује и чињеница је да се програми из области спорта данас у јединицама
локалних самоуправа финансирају са 4,29% што је напредак, од укупно 1,83%, у односу на
2006. годину када је овај проценат износио 2,46%. Овај напредак у финансирању спорта на
нивоу јединица локаланих самоуправа за 57,3% , је плод великог броја координисаних
ативности, нарочито у последње две године у смислу примене Стратегије и Закона о спорту и
то од кључних чинилаца система спорта нарочито Министарства, Спортског савеза Србије и
Сталне конференције градова и општина. Ове активности су биле усмерене на подизању свести
код доносиоца одлука на локалном нивоу, али и о значају примена законских, подзаконских
аката, тако и Стратегије.
Истраживањем је обухваћено више од 30 општина и градова и ради се о
репрезентативном узорку, у смислу уважавања територијалног распореда, броја становника у
јединици локалне самоуправе и даје нам јасну структуру, како за утрошак буџетских средстава
за програме спорта, тако и јасну структуру организовања спорта у јединицама локалне
самоуправе.
Према Закону о спорту, правилником о финансирању спорта у јединицама локалне
самупуправе се се ближе уређују услови, критеријуми и начин одобрења програма, односно
финансирање делатности којима се остварује општи интерес у области спорта, закључење
уговора, подношење извештаја и обавеза враћања добијених средстава, односно делатности
којима се задовољавају потребе грађана у области спорта у јединицама локалне самоуправе.
6.1. Анализа података који су добијени из упитника, а који се односе на процедуре за доделу
буџетских средстава спортским организацијама са позиције буџета јединица локалних
самоуправа.
Законом о спорту су јасно дефинисане процедуре за конкурисање, анализу и
одобравање програма за остваривање општег интереса у области спорта, као и за извештавање
након реализованог програма и то за све нивое власти. Када смо говорили о законском уређењу
финансирања спорта у јединицама локаланих самоуправа наведено је 16 тачака којима се
јединице локаланих самоуправа морају руководити приликом одабира пограма за
финансирање из буџета јединица локалних смоуправа.
Закон о спорту утврђује приоритете који морају бити поштовани при избору шта ће се у
текућој години финансирати из буџета јединице локалне самоуправе. При избору програма
којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у јединици локалне самоуправе следеће
потребе грађана у области спорта имају приоритет:
– подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана
спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
– изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне
самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини
и школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;
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– школски спорт (рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и
међуопштинска школска спортска такмичења и др.).
Приоритет подразумева да се у претходно наведеним областима обавезно финансирају
одређени програми, пре свих других, у мери која обезбеђује одговарајуће задовољавање
потреба грађана, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом, да се лично баве
спортом1.
Законом о спорту установљено је програмско финансирање за задовољавање потреба и
интереса грађана у јединици локалне самоуправе. Често питање које се поставља се односило
на то да ли су средства из буџета загарантована свим регистрваним спортским организацијама
са територије јединице локалне самоуправе. Законом о спорту је зато дефинисано да јединица
локалне самоуправе искључиво финансира одређени програм којим се у текућој години
задовољавају законом утврђене потребе и интереси грађана у области спорта.
Програмско финансирање је сада обавеза свих јединица локалних самоуправа тако да су
они који су доследно примењивали Закон о спорту и финансирали програме спортских
организација на тај начин сада спремне да се лакше прилагоде новој ситуацији.
Међутим, пре било какве анализе примене одредаба Закона о спорту морамо
напоменути које услове једна спортска организација мора испуњавати уколико жели да
учествује на конкурсу за коришћење буџетских средстава, а за реализацију Програма из
области спорта.
Програми2 којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у
јединици локалне самоуправе могу бити одобрени уколико испуњавају услове и
критеријуме у погледу:
1) предлагача програма;
2) носиоца програма;
3) садржине и квалитета програма;
4) финансирања програма.
Закон о спорту разликује предлагача од носиоца програма, када су у питању годишњи
програми. Та разлика проистиче из овлашћења територијалног спортског савеза да буде
једини предлагач годишњих програма својих чланова, при чему ће носилац програма бити
конкретна организација у области спорта чији је програм предложен и са којом ће се
закључити уговор о реализацији програма. Када је реч о посебним програми, код њих је
предлагач и носилац програма исто лице.
Носилац програма мора да:
1) буде уписан у одговарајући регистар у складу са законом;
2) искључиво или претежно послује на недобитној (непрофитној) основи, ако
Законом о спорту није друкчије одређено;
3) да има седиште на територији јединице локалне самоуправе;
4) да је директно одговоран за реализацију програма;
5) да је претходно обављао делатност у области спорта најмање годину дана;
6) да је са успехом реализовао претходно одобрене програме;
Ђурђевић Н., Митић Д., Атанасов Д., Вујовић Б., Спорт у јединицама локалне самоуправе, Приручника за
финансирње програма и развоја спорт, Стална конференција градова и општина, 2014
2
Ђурђевић Н., Митић Д., Атанасов Д., Вујовић Б., Спорт у јединицама локалне самоуправе, Приручника за
финансирње програма и развоја спорт, Стална конференција градова и општина, 2014
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7) да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у
вези са предлогом програма у складу са Законом о спорту;
8) располаже капацитетима за реализацију програма;
9) буде члан (непосредни или посредни) оног националног гранског спортског
савеза за кога је министар надлежан за спорт утврдио, у складу са Законом о спорту, да се
преко њега остварује општи интерес у одређеној грани спорта, у случају да је у једној
спортској грани регистровано више националних гранских спортских савеза.
Носилац програма не може да:
1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања
делатности;
2) има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама
социјалног осигурања;
3) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или
привредни преступ у вези са његовом делатношћу.
Носиоцу програма не сме да:
1) буде у конфликту интереса;
2) намерно или с крајњом непажњом лажно прикаже податке тражене у обрасцима
за подношење програма или ако је пропустио да дâ све потребне информације;
3) покуша да дође до поверљивих информација или да утиче на органе и радна тела
јединице локалне самоуправе током евалуационог периода или неког претходног поступка
доделе средстава.
Предлог програма мора да задовољава следеће критеријуме:
– да доприноси задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у
јединици локалне самоуправе утврђених Законом о спорту;
– да је у складу са Законом о спорту, Стратегијом и планом развоја спорта на
територији јединице локалне самоуправе;
– да је од значаја за јединицу локалне самоуправе;
– да је у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског
савеза;
– да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву,
код посебних програма;
– да се реализује на територији јединице локалне самоуправе, а обавезно у Републици
Србији, осим програма припрема и учешћа на међународним спортским такмичењима;
– да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних
организација чија је чланица Република Србија;
– да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији јединице
локалне самоуправе;
– да ће се реализовати у текућој години;
– да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова програма из сопствених
средстава или неког другог извора;
– да је предвиђено фазно (у ратама) финансирање програма.
Грана спорта у оквиру које се реализује програм треба да је од посебног значаја за
Републику Србију.

29

Извештај о спровођењу Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период
2014 – 2018. године и Акционог плана за њену примену, извештајни период 2015. година

При одобравању програма изградње, опремања и одржавања спортских објеката
приоритет имају програми који се односе на спортске објекте са већом категоријом у складу
са Националном категоризацијом спортских објеката, спортски објекти којима се обезбеђује
боља покривеност територије јединице локалне самоуправе, јавни спортски терени у
стамбеним насељима или у њиховој близини и школски спортски објекти.
Програми се финансирају у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи
утрошак средстава из буџета јединице локалне самоуправе постигну планирани резултати.
Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за
реализацију програма. Средства која организација или њени партнери улажу у активности на
реализацији програма морају бити посебно наведена. Носилац годишњег програма дужан је да
промет буџетских средстава врши преко посебног рачуна наведеног у предлогу програма.
Буџет програма предвиђен предлогом програма треба да буде:
1) остварив – у смислу реалних износа који се планирају по свакој буџетској ставци
(стварне цене и стандардне тарифе) и у смислу капацитета организације носиоца програма;
2) обухватан – треба да укључи и покрије све трошкове програма и прикаже учешће
свих извора финансирања;
3) структуриран – да је тако формулисан да у потпуности прати захтеве прописаног
обрасца за израду програма;
4) избалансиран – посебно у односу на допуштене трошкове;
5) прецизан – без заокруживања износа по буџетским линијама и без погрешних
цифара или збирова по редовима и колонама.
Упитником се проверавала конкретна примена процедура које су везане за
финансирање спорта у јединицама локалних самоуправа, а које су дефинисане Законом о
спорту. Током великог броја округлих столова које су организовали Министарство и Стална
конференција градова и општина оквиру пројекта „Институциона подршка СКГО” дошло се
до информација да се Закон о спорту не примењује у свом пуном капацитету нарочито када се
говори о финансирању спорта. Зато је овај део упитника био усмерен, са читавим сетом
питања, на процедуре које су Законом о спорту дефинисане.
У наставку приказујемо резултате првог дела упитника.
•
Да ли Ваша локална самоуправа има Правилник за финансирање програма за
задовољавања потреба и интереса грађана у области спорта на својој територији?
Према Закону о спорту, јединица локалне самоуправе преко својих органа уређује ближе
услове, критеријуме, начин и поступак доделе средстава из буџета јединице локалне
самоуправе, односно одобрење програма за задовољавање потреба грађана у области спорта на
територији јединице локалне самоуправе и начин јавног објављивања података о предложеним
програмима за финансирање, одобреним програмима и реализацији одобрених програма. Ово
подразумева обавезно доношење правилника којим би се уредила наведена питања у вези
финансирања из буџета задовољавања потреба и интереса грађана у области спорта на
територији јединице локалне самоуправе3.
Ђурђевић Н., Митић Д., Атанасов Д., Вујовић Б., Спорт у јединицама локалне самоуправе, Приручника за
финансирње програма и развоја спорт, Стална конференција градова и општина, 2014
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Зато смо и поставили питање које се односило на постојање Правилника о финансирању
програма за задовољење потреб и интереса грађана у области спорта на својој територији. На
ово питање одговорило је укупно 35 испитаних од тога позитивно је одговорило 29 док је 6
дало негативан одговор што би, ако се исходи изразе процентуално и графички, изгледало
овако:
Графикон бр 1.

Коментар: Уколико би сагледали само процентуално изражене вредности могли би
бити задовољни формом, али не и суштином. Наиме, увидом у докумета које су јединице
локалних самоуправа објавиле на својим интернет презентацијама види се врло јасно да
већина објављених докумената имају велики број недостатака, како формалних, тако и
суштинских.
•

Да ли је Правилник о финансирању усаглашен са Законом о спорту?

Према Закону о спорту, Правилник о финансирању спорта у ЈЛС се се односе на услове,
критеријуме и начин одобрења програма, односно финансирање делатности којима се остварује
општи интерес у области спорта, закључење уговора, подношење извештаја и обавезу враћања
добијених средстава, односно делатности којима се задовољавају потребе грађана у области
спорта у јединицама локалне самоуправе.
На постављено питање у упитнику одговор је дало укупно 34 испитаних од тога
позитиван одговор је дало 28 док је 6 испитаника дало негативан одговор што би, ако се исходи
изразе процентуално и графички, изгледало овако:
Графикон бр 2.
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Коментар: Уколико се суштински погледају објављени Правилници о финансирању
програма спорта у јединицама локалних самоуправа може се видети да већина не
испуњавају основне захтеве који су дефинисани Законом о спорту. Зато овде видимо велики
простор за даље активности свих чинилаца система спорта Републике Србије у изради
јединственог Правилника о финансирању програма спорта у јединицама локалне
самоуправе који би био у вези са Правилником о категоризацији спортских организација са
територије јединице локлане самоуправе.
•
Да ли je до 1. јуна 2014. године – носилац програма доставио своје предлоге годишњих
програма јединици локалне самоуправе?
Закон о спорту прави битну разлику између тзв. годишњих и посебних програма. Ови
програми не разлику се по својој суштини, већ према лицима који могу да их поднесу и према
динамици подношења. Наиме, Закон о спорту је прописао програмски календар за подношења
програма и одлучивање о поднетим предлозима.
Годишњи програм извршава се према следећој динамици4:
1. јун – носиоци програма достављају своје предлоге годишњих програма јединици
локалне самоуправе;
1. јул – надлежни орган јединице локалне самоуправе образује стручну комисију за
избор програма и пројеката која анализира и оцењује поднете предлоге годишњих програма;
15. јул – јединица локалне самоуправе утврђује обједињени предлог годишњих
програма реализације задовољавања потреба и интереса грађана у области спорта, на
предлог стручне комисије, за наредну буџетску годину;
15. децембар – јединица локалне самоуправе ревидира предлоге годишњих програма
и усклађује их са средствима утврђеним у буџету за наредну годину;
30. децембар – јединица локалне самоуправе обавештава носиоце програма о висини
одобрених средстава по програмима.
Иако Закон о спорту у члану 118. став 3. утврђује да су наведени рокови за годишње
програме крајњи рокови у Програмском календару, не помињући посебне програме, наведено
правило би по самој природи посебних програма морало да важи и за извршавање посебних
програма. Јединица локалне самоуправе могла би да одреди краће рокове од прописаних, али
не и дуже5.
На питање које се односило на поштовање буџетског календара одговорило је укупно
35 испитаних од тога позитиван одговор је дало 13 док је 22 испитаника дало негативан
одговор што би, ако се исходи изразе процентуално и графички, изгледало овако:
Графикон бр 3.

Закон о спорту, (''Службени гласник РС'', бр. 24/2011 i 99/2011 – др.закони)
Ђурђевић Н., Митић Д., Атанасов Д., Вујовић Б., Спорт у јединицама локалне самоуправе, Приручника за
финансирње програма и развоја спорт, Стална конференција градова и општина, 2014
4
5
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Коментар: Одговори на ово питање нас враћају у реалност и указују да заправо 63%
општина и градова финансира спорт на својим територијама кршећи Закон о спорту и
дефинисани програмски календар. Ту се управо налазе одговори на питања које постављају
спортске организације када ће систем финансирања у локалу бити извеснији и квалитетнији.
Уколико се не поштује Законом о спорту и дефинисани буџески календар онда се читав низ
даљих активности у смислу финансирања програма из области спорта доводе у питање тј.
реализација буџетских средстава касне, а самим тим и проблеми финансирања програма из
области спорта бивају велики. Заправо због оваквог кашњења реализације буџета врло често
се дешава да се одређене активности спортских организација заврше, па тек онда се добијау
средства која не могу бити упоребљена за финансирање програма који су прошли. И тако се
улази у ,,зачарани круг” који је врло лако могуће избећи само једноставном применом
одредаба Закона о спорту.
•
Да ли сте до 30. децембра 2014. године обавестили носиоце програма о висини
одобрених средстава по програмима за 2015. годину?
На ово питање одговорило је укупно 35 испитаних од тога позитиван одговор је дало
15 док је 20 испитаника дало негативан одговор што би, ако се исходи изразе процентуално и
графички, изгледало овако:
Графикон бр 4.
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Коментар: Како смо истраживањем утврдили да велики број јединица локалних
самоуправа не поштује програмски календар који је дефинисан Законом о спорту онда се
логично намећу и добијени одговори у овом сегменту. Заправо кршење једне одредбе за
последицу има читав низ других одступања од Законом о спорту утврђених одредаба.
•
Да ли сте до 1. фебруар 2015. године објавили јавни позив за достављање предлога
посебних програма за реализацију општег интереса у спорту?
Да би била јасна процедура око коришћења институције посебних програма морамо
се вратити на Законом о спорту дефинисан програмски календар. Одредбама Закона јасно је
прописано да се Посебни програм извршава по јавном позиву, а према следећој динамици:
15. јануар – јединица локалне самоуправе утврђује оквирне износе за финансирање
програма од општег интереса у спорту по ближим наменама;
1. фебруар – јединица локалне самоуправе објављује јавни позив и утврђује рок до
30 дана за достављање предлога програма за реализацију општег интереса у спорту, а
министар образује стручну комисију за избор програма и пројеката;
15. април – стручна комисија даје оцену поднетих предлога и доставља јединици
локалне самоуправе предлог за одобрење програма;
15. мај – јединица локалне самоуправе одлучује о одобрењу програма којима се
остварује општи интерес;
1. јун – јединица локалне самоуправе обавештава носиоце програма о одобреним
програмима.
На питање да ли су ЈЛС до 1. фебруар 2015. године објавили јавни позив за
достављање предлога посебних програма за реализацију општег интереса у спорту укупно
је одговорило 34 испитаних од тога позитиван одговор је дало 15 док је 19 испитаника дало
негативан одговор што би, ако се исходи изразе процентуално и графички, изгледало овако:
Графикон бр 5.

Коментар: Информације које смо добијали од представника различитих спортских
организација, а током одржавања округлих столова у организацији Министарства и СКГО,
нам говоре да се ЈЛС веома често одлучују да финансирају програме спортских организација
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преко ,,посебних програма”, али наравно не поштујући програмски календар, већ се током
читаве године средства одобравају под ознаком Посебни програми, а то заправо они нису
нити по својој форми, нити по својој суштини. Када говоримо о суштини онда мислимо на
то да је Законом о спорту, у члану 115. тачка 2. прецизно дефинисано које активности могу
бити финансиране у оквиру посебних програма и то су:
– активности на испуњавању међународних обавеза у спорту и развијање спорта и
сарадње са организацијама из дијаспоре;
– спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање);
– научни скупови, истраживачко-развојни и научно-истраживачки пројекти у спорту
и издавање спортских публикација од националног значаја;
– унапређење рекреативног спорта, промоција и подстицање бављења спортом свих
грађана Републике Србије, а нарочито деце, жена, омладине и особа са инвалидитетом.
Уколико се погледају програми који се углавном односе на финансирање посебних
програма онда се види да се заправо у оквиру посебних програма финансирају активности
које су дефинисане Годишњим програмом, а не Посебним програмом. Из приложених
одговора се види да 56% општина и градова не расписују конкурс у Законом о спорту
дефинисаном периоду, па тако имамо кршење одредаба Закона о спорту из два аспекта,
формалног и суштинског. У овим чињеницама лежи и кључни разлог непостојања
козистентног система финансирања спорта на целој територији Републике Србије нарочито
на нивоу јединица локланих самоуправа.
•
Да ли је Стручна комисија за избор програма и пројеката користила Табелу
вредновања (у којој су јасно дефинисани распони бодовања појединих делова програма и
пројеката) из Правилника о финансирању програма којима се остварује општи интерес у
области спорта?
Поступак одобравања програма који су примљени у предвиђеном року врши се у три
фазе.
У првој фази врши се административна (формална) провера и оцена испуњености
прописаних услова и критеријума у погледу организације подносиоца предлога програма,
односно носиоца програма, форме предлога програма и адекватности предложеног
програма. У зависности како се предвиди правилником јединице локалне самоуправе, прву
фазу би спровела или комисија или одређена стручна служба јединице локалне самоуправе.
У другој фази врши се евалуација програма од стране комисије. У процесу евалуације
користи се Табела вредновања из Правилника о финансирању програма којима се остварује
општи интерес у области спорта (може бити и преузета у правилник јединице локалне
самоуправе). Табела вредновања је сачињена у складу са добром међународном праксом
одобравања програма невладиних организација.
Ако комисија у овој фази оцени финансијске и оперативне капацитете носиоца
програма оценом нижом од „одговарајуће” (12 бодова) или значај програма оценом нижом
од „добар” (15 бодова), програм се искључује из даље евалуације и за њега се доноси одлука
о одбијању програма.
Друга фаза се окончава достављањем надлежном органу јединице локалне
самоуправе предлога комисије за одобравање одређених програма. Према правилницима
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неких општина, комисија не узима у обзир за предлагање програме који при евалуацији
добије мање од 60 бодова.
У трећој фази доноси се коначна одлука о одобравању програма и одређењу висине
средстава за реализацију програма, од стране надлежног органа јединице локалне
самоуправе.6
На питање да ли је Стручна комисија за избор програма и пројеката користила Табелу
вредновања (у којој су јасно дефинисани распони бодовања појединих делова програма и
пројеката) из Правилника о финансирању програма којима се остварује општи интерес у
области спорта укупно је одговорило 33 испитаних од тога позитиван одговор је дало 22 док
је 11 испитаника дало негативан одговор што би, ако се исходи изразе процентуално и
графички, изгледало овако:
Графикон бр 6.

Коментар: Анализом добијених резултата долазимо до чињенице да у 33% општина
и градова се расподела буџетских средстава врши без поштовања Табеле вредновања, што
би нас могло навести на закључак да своју одлуку о висини додељених средстава, доносиоци
одлука, доносе на основу субјективне оцене, што никако не одговара духу Закона о спорту
који потенцира успостављање и поштвање јасно дефинисаних процедура заснованих на
јасне и мељиве критеријуме.
•
Да ли су приликом одобравања финансирања годишњих и посебних програма
средства одобравана спортским организацијама које нису чланице националног гранског
спортског савеза за кога је министар надлежан за спорт утврдио, у складу са Законом о
спорту, да се преко њега остварује општи интерес у одређеној грани спорта (у случају да је
у једној спортској грани регистровано више националних гранских спортских савеза)?
Законом о спорту, а у члану 119. који се односи на услове и критеријуме које спортске
организације морају да испуне уколико желе да им програм буде финансиран из буџета у
ставу 4. јасно се каже да ,,грана спорта у оквиру које се реализује програм треба да је од
посебног значаја за Републику Србију”. Ова одредба је донела доста турбуленција нарочито
када се говори о финансирању програма карате клубова који нису чланови националне
карате федрације која је препозната Правилником о националним гранским спортским

Ђурђевић Н., Митић Д., Атанасов Д., Вујовић Б., Спорт у јединицама локалне самоуправе, Приручника за
финансирње програма и развоја спорт, Стална конференција градова и општина, 2014
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савезима преко којих се остварује општи интерес у области спорта7. И данас ову одредбу
поједине јединице локаланих самоуправа тумаче на свој начин, кршећи Закон о спорту, па
су тако и велики градови финансирали управо програме, а да за то нису имали право. Да ова
тврдња стоји говоре и одговори на претходно поствљено питање.
На ово питање одговорило је укупно 35 испитаних од тога позитиван одговор је дало
12 док је 23 испитаника дало негативан одговор што би, ако се исходи изразе процентуално
и графички, изгледало овако:
Графикон бр 7.

Коментар: Анализом добијених података утврдили смо да се у око 34% општина и
градова у Републици Србији не поштује Закон о спорту и подзаконска акта која се односе
на препознавање националних гранских савеза који су у од значаја за Републику Србију и
преко којих се остврује општи интерес у области спорта. Прецизније речено у око 34%
општина и градова се финансирају програми спортских клубова који на финансирање, а
према одредбама Закону о спорту, на то немају право. То даље значи да се буџетска средства
користе ненаменски.
•
Да ли је надлежни орган јединице локалане самоуправе, након завршене евалуације
поднетих програма, донео Решење/Одлуку о одобрењу годишњих, посебних програма?
Законом о спорту је дефинисано да надлежни орган јединице локалне самоуправе, а
након евалуације програма у коначној форми о одобравању програма одлучује решењем.
Решење о одобрењу годишњих програма доноси се за сваког носиоца програма
посебно. Решење о одобрењу посебних програма доноси се збирно за све подносиоце
предлога програма из исте области потреба и интереса грађана у области спорта у јединици
локалне самоуправе
На питање да ли је надлежни орган јединице локалане самоуправе, након завршене
евалуације поднетих програма, донео Решење/Одлуку о одобрењу годишњих, посебних
програма укупно је одговорило 34 испитаних од тога позитиван одговор је дало 29 док је 5
Правилник о националним гранским спортским савезима преко којих се остварује општи интерес у области
спорта у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 72/12, 3/12 и 25/13)
7
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испитаника дало негативан одговор што би, ако се исходи изразе процентуално и графички,
изгледало овако:
Графикон бр 8.

Коментар: Уколико анализирамо изнете чињенице можемо донети неколико
закључака, и то:
– да ЈЛС углавном испуњавају Законом о спорту дефинисану обавезу да након
евалуације програма донесу Решење/Одлуку о одобрењу годишњих програма;
– да ЈЛС ризикују, а не поштујући Законом о спорту дефинисане обавезе око
програмског календара, да им Решења/Одлуке буду оборена у управном поступку који би
могли да покрену спортске организације које смарају да на то имају право;
•
Да ли сте након доношења Решења/Одлуке о финансирању закључили уговоре са
корисницима средстава?
Законом о спорту је дефинисано да са подносиоцем одобреног програма јединица
локалне самоуправе закључује уговор о реализовању програма, којим се обавезно уређује:
назив и седиште носиоца програма; врста и садржина програма; време реализације
програма, односно обављања активности; циљеви и очекивани резултати; висина додељених
средстава; временски план употребе средстава; начин надзора над одвијањем реализације
програма; обавезе носиоца програма у погледу подношења извештаја о реализацији
програма; доказивање реализације програма, наменског коришћења средстава; медијског
представљања програма и учешћа јединице локалне самоуправе у његовом финансирању.
Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора
у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.
Уговор о реализовању програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта закључен супротно одредбама Закона о спорту ништав је. Уколико не
постоје потписани уговори поставља се питање како и на основу чега ЈЛС врше повраћај
ненамески утрошених средстава уколико спортске организације направе такав прекршај. 8
Ђурђевић Н., Митић Д., Атанасов Д., Вујовић Б., Спорт у јединицама локалне самоуправе, Приручника за
финансирње програма и развоја спорт, Стална конференција градова и општина, 2014
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На питање да ли сте након доношења Решења/Одлуке о финансирању закључили
уговоре са корисницима средстава укупно је одговорило 33 испитаних од тога позитиван
одговор је дало 21 док је 12 испитаника дало негативан одговор што би, ако се исходи изразе
процентуално и графички, изгледало овако:
Графикон бр 9.

Коментар: На жалост потпуно је логично да се, а након анализе свих до сада
обрађених одговора, тренд непоштовања Закона о спорту, и у сегменту потписивања
Уговора са корисницима средстава, наставља. Наиме, са око 36% корисника буџетских
средстава ЈЛС не закључују никакав уговор. То даље значи да спортске организације које су
добиле средства из буџета нису стриктно обавезане на услове под којима могу да користе
назначена добијена средства, а то даље води да је онда и контрола утрошка средстава готово
немогућа.
•

Да ли сте Уговором јасно дефинисали процедуре правдања утрошених средстава?

На ово питање одговорило је укупно 33 испитаних од тога позитиван одговор је дало 23 док
је 10 испитаника дало негативан одговор што би, ако се исходи изразе процентуално и
графички, изгледало овако:
Графикон бр 10.
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Коментар: Коментар да 30% јединица локалних самоуправа није Уговором о додели
финанисјских средстава из буџета јасно дефинисала процедуру правдања истих посебно
забрињава.
•
Да ли је у граду/општини ангажовано лице које контролише рализацију програма и
утрошак буџетских средстава ?
Јединица локалне самоуправа треба да, по завршетку одобреног програма, изврши
анализу реализације програма и постизања планираних ефеката и, у случају да оцени да
планирани ефекти нису постигнути у битном делу пропустом носиоца програма, затражи од
носиоца програма да утврди одговорност лица која су реализовала програм.
На питање да ли је у граду/општини ангажовано лице које контролише рализацију
програма и утрошак буџетских средстава одговорило је укупно 34 испитаних од тога
позитиван одговор је дало 29 док је 5 испитаника дало негативан одговор.
Графикон бр 11.

Коментар: Веома је значајно да општине и градови имају именована лица која
контролишу реализацију програма који су финансирани из буџета, али се поставља питање
да ли је та контролна суштински и квалитетна јер из предходних одговора се види да један
већи део општина нема потписане уговоре са корисницима буџета.
•
Да ли се нека спортска организација жалила на донете одлуке и покренула судски
спор или је тражила Инспекцијски надзор надлежних органа против коначне одлуке?
Подносилац програма који сматра да испуњава утврђене услове и критеријуме за
одобравање програма, а средства му нису додељена, може на решење о одобравању
програма поднети приговор надлежном органу јединице локалне самоуправе, у року од осам
дана од дана пријема обавештења да му програм није одобрен.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе одлучује решењем о поднетом
приговору у року од 15 дана од дана пријема приговора и уколико је приговор основан може
изменити ранију одлуку.
Решење донето по приговору је коначно.
Подносилац програма који сматра да јединица локалне самоуправе при додели
средстава за програме којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта
у јединици локалне самоуправе није поштовала обавезе из Закона о спорту може се обратити
Министарству које је надлежно за вршење надзора над применом Закона о спорту. Приговор
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се може поднети и републичком спортском инспектору, односно покрајинском спортском
инспектору, који је овлашћен да наложи решењем извршење мера и радњи уз одређивање за
то потребног рока. Свако правно лице, па и јединица локалне самоуправе, дужно је да
омогући спортском инспектору обављање инспекцијског надзора и да поступи по његовом
налогу. Непоступање по налогу спортског инспектора представља прекршај из члана 183.
став 1. тачка 37) Закона о спорту за који се може изрежи казна од 100.000 до 1.000.000
динара.
Незадовољни подносилац програма може се обратити и Државној ревизорској
институцији, у складу са Законом о државној ревизорској институцији („Службени гласник
РС”, бр. 101/05, 54/07 и 36/10) и да је обавести о неправилностима у трошењу буџетских
средстава (ту није реч ни о каквом приговору или жалби). Према том закону, предмет
ревизије су и: правилност пословања субјеката ревизије у складу са законом, другим
прописима и датим овлашћењима; сврсисходност располагања јавним средствима у целости
или у одређеном делу; акта и радње субјекта ревизије које производе или могу произвести
финансијске ефекте на примања и издатке корисника јавних средстава, имовину државе,
задуживање и давање гаранција као и на сврсисходну употребу средстава којима располажу
субјекти ревизије. Јединица локалне самоуправе јесте субјект ревизије.9
На питање да ли се нека спортска организација жалила на донете одлуке и покренула
судски спор или је тражила инспекцијски надзор надлежних органа против коначне одлуке,
укупно је одговорило 34 испитаних од тога позитиван одговор је дало 29 док је 5 испитаника
дало негативан одговор што би, ако се исходи изразе процентуално и графички, изгледало
овако:
Графикон бр 12.

Коментар: Анализом добијених података види се да је Законом о спорту утврђено
право на жалбу на Решење или Одлуку о висини одобрених средстава искористило 17%
спортских организација. Сматрамо да ће се овај тренд наставити, са предвиђањем да ће доћи
и до пораста процента броја жалби, јер све више спортских организација сада има свест да
постоје механизми преко којих могу указати на неправилности у раду ЈЛС у сегменту
финансирања програма из области спорта.

Ђурђевић Н., Митић Д., Атанасов Д., Вујовић Б., Спорт у јединицама локалне самоуправе, Приручника за
финансирње програма и развоја спорт, Стална конференција градова и општина, 2014
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•
Да ли је некој спортској организацији, а на основу закљученог Уговора због
ненаменског утрошка буџетских средстава, тражен повраћај средстава у буџет
града/општине?
На ово питање одговорило је укупно 34 испитаних од тога позитиван одговор је дало
0 док је 34 испитаника дало негативан одговор што би, ако се исходи изразе процентуално
и графички, изгледало овако:
Графикон бр 13.

Коментар: Анализом добијених података било је потпуно очекивано да одговори на
ово питање буду такви да није утврђена нити једна неправилност у коришћењу буџетских
средстава. Коначно, као крајњи резулатат свих предходних неправилности је да се буџетска
средства која користе спортске организације у ЈЛС слабо и неквалитетно контролишу.
Контролом утрошка буџетских средстава националних гранских савеза за непуне две године
(2012–2014) у буџет Републике Србије је враћено око 500.000 еура као средства која су не
наменски потрошена. При томе национални грански савези имају далеко веће
административне капацитете од спортских организација које су биле подвргнуте овим
истраживањем, и упркос томе су направили одређени број процедуралних грешака које су
довеле до тога да су били у обавези да ненаменски утрошена буџетска средства врате у буџет
Републике Србије.
Зато се намеће питање да ли је могуће да су апсолутно сви спортски клубови, који су
били третирани овим истраживањем, заиста оправдали утрошена буџетска средства на
исправан начин.
Одговор на ово питање који се намеће је заправо да то није могуће и да се овде ради
о слабој или никаквој контроли утрошка буџетских средстава од стране представника
јединица локалних самоуправа.
•
Да ли је град/општина формирала Радну групу за израду Програма развоја спорта на
територији јединице локалане самоуправе?
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На ово питање одговорило је укупно 34 испитаних од тога позитиван одговор је дало
17 док је 17 испитаника дало негативан одговор што би, ако се исходи изразе процентуално
и графички, изгледало овако:
Графикон бр 14.

Коментар: На жалост представници већина ЈЛС нису схватили да је, након усвајања
Стратегије, њихова обавеза да израде Програм развоја спорта у ЈЛС и да је крајњи рок за
реализацију те обавезе 6. јануар 2016. године, а ова обавеза ЈЛС је дефинисана и одредбама
Закона о спорту. Зато је вема значајна активност Министарства, СКГО и Спортског савеза
Србије који су организовала читав низ радионица на којима су лица одговорна за израду
Програма развоја спорта у ЈЛС била едукована како и на који начин да припреме назначени
документ. Овакав приступ је похваљен од стране свих учесника радионица јер су на овај
начин добили сва могућа упутства и помоћ око израде овако важног стратешког документа
који никада до сада нису имали прилику да раде. Похвално су се изјаснили и на принцип
рада током радионица који је био практичан, а понуђена предавања конкретна и
употребљива.
•
Да ли је буџетом за 2015. годину предвиђена ставка за финансирање израде Програма
развоја спорта на територији јединице локалне самоуправе?
На ово питање одговорило је укупно 29 испитаних од тога позитиван одговор је дало
2 док је 27 испитаника дало негативан одговор што би, ако се исходи изразе процентуално
и графички, изгледало овако:
Графикон бр 15.
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Коментар: Разлог зашто нису предвиђена средства за израду Програма развоја спорта
у јединицама локланих самоуправа је у томе што су се општински органи ослонили на
волонтерску ангажованост и ентузијазам спортског покрета којем је у интересу да се овакав
документ и донесе. То и јесте најчешћи случај да људи који раде на изради Програма посао
обављају волонтерски. Али чак и оваква политика је дала конкретан резултат у смислу броја
усвојених програма развоја спорта од стране градова/општина.
Закључак: Уколико се анализирају добијени подаци видеће се веома јасно зашто
данас у Србији нема козистентног система финансирања спорта на свим нивоима власти.
Оног момента када се буде успоставила апсолутна примена Закона о спорту, утврђених
процедура са посебним акцентом на подизање свести оних којим посао јесте да спроводе
законе онда ће и систем финансирања програма из области спорта бити бољи и
квалитетнији. Наравно, реализованим истраживањем пажња је била усмерена ка буџетским
средствима, јер она данас процентуално учествују највећим делом у реализацији прорама из
области спорта.

4.2 Анализа података који су добијени из упитника који се односи на функционисање
секретаријата за спорт, комисија за спорт и сл. и која функционишу као део јединица
локалних самоуправа
Пре анализе добијених података који су везани за издвајање из буџета општина и
градова за реализацију спортских активности морамо се осврнути на чињеницу да смо
увидом у документацију дошли до закључка да су особе које су попуњавале обрасце, а које
су заправо носиоци власти у јединицама локланих самоуправа, вршиле селекцију на која
питања ће дати одговор, а која питања ће игнорисати и једноставно неће дати одговор и то
без обзира што поседују тражене податке. Заправо део упитника који се односио на плате
запослених у ЈЛС, а које су задужене за спорт и њихове плате је остао празан. Али и податак
да неко није желео да одговори на неко питање. Ово је за исраживаче важан податак, јер
говори о томе да је свест људи, а који су државни чиновници, о томе да су информације
јавне и доступне и и да сваки грађанин може да сазна како и на који начин се троше буџетска
средства тј. како се троше средства истих тих грађана који „пуне” буџет плаћајући таксе,
порезе, ПДВ и слично.
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Графикон бр 16. Структура утрошка средстава из буџета ЈЛС по апропријацијама

Закључак који можемо извести, а на основу свега горе наведеног, се односи на
недостављање података током овог истраживања или прецизније речено селектовање у
достављању података шта ће бити достављено, а шта не. Дакле ради се о слабо развијеној
свести запослених и ЈЛС као органа власти да јавност треба да зна како и на који начин
функционише локална власт, како се троши буџетски новац и коначно како њихове
активности у сегменту спорта доприносе побољшању квалитета живота грађана како у ЈЛС,
тако и на територији целе Репблике Србије.
Други Закључак се намеће сам по себи, а то је да се анализом добијених података
јасно види да представници ЈЛС у великом процету заправо не поштују Закон о спорту. Онда
је, на жалост, сасвим логично и да смо дошли у ситуацију да нам управо они који би у
читавом систему требали да буду најодговорнији, јер су они ти који су задужени надзор и
контролу одговорног трошење буџетских средстава, заправо најслабија карика.
Одговори на остала питања су презентована у наставку текста.
•
Колики је укупан
града/општине?

број спортских организација активних на територији

Из добијених података се јасно види да је број регистрованих и активних спортских
организација прилично велики за популацију која живи на тестираним подручјима. Један од
реалних проблема, када говоримо о финансирању спорта у ЈЛС, јесте и велики број клубова
који сe финансирају из буџета, а припадају истој грани спорта. Тако да у неким општинама
имамо регистровано и по 5 – 8 кошаркашких, одбојкашких клубова, али и клубова који
долазе из породице борилачких спортова као што је то случају са карате спортом. Поставља
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се питање да ли у једној ЈЛС заиста постоји пореба за финансирањем великог броја
спортских клубова, јер то даље имплицира и да се сви они пријављују на конкурсе за
финансирање програма, или бивају финансирани. Овај пример, али и многи други примери
нас наводе на закључак да се у наредном периоду озбиљно морамо позабавити
критеријумима за категорзацију спортских клубова што би коначно довело и до њиховог
рангирања. Дакле ЈЛС није дужна да финансира све спортске организације које су
регистроване на основу важећих законских позитивни прописа. Зато је неопходно, а да би
дошли до праведнијег финансирања програма из области спорта на нивоу ЈЛС, да се изврши
и категоризација и рангирање спортских клубова.
Табела бр 6. Укупан број спортских
града/општнаериорији града/општине

организација

активних

на

територији

Укупан број спортских организација активних на
територији града/општине
Укупан број спортских
организација
Просечан број спортских
организација по општини/граду

1009
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•
Колики је укупан број финансираних спортских организација из буџета
града/општине?
Резултати који су добијени као одговор на постављено питање само потврђују
коментар који је дат у претходној анализи. Уставом Републике Србије је загарантована
слобда удруживања, па самим тим и слобода удруживања у области спорта која се огледа у
фрмирању спортских организација. Стиче се утисак да се налазимо у сталној
„хиперпродукцији” спортских организација које након оснивања имају очекивања да је сама
регистрација и основ, а некада и право, да за своје активности користе средства из буџета.
Зато није редак случај да се као аргумент за финансирање износи чињеница да је спортска
организација регистрована у АПР-у , да их је држава на тај начин препознала и признала, па
самим тиме има и обавезу да их финансира. Овакво мишљење нема утемељење у Закону о
спорту јер се у овом документу може јасно видети структура организовања система спорта
у Републици Србији и јасно су препознате организације преко којих се остварује Општи
интерес у области спорта. Закључак који се намеће се односи да се ЈЛС врло често одлучују
за „ураниловку” и „давање” буџетских средстава „свима по мало” при томе водећи рачуна о
томе да ли би се увођење реда у област финансирања спорта одразила на политичку позицију
коју свако од доносиоца одлука носи. И управо ту можда треба тражити и разлог зашто се
носиоци власти одлучују да не поштују Закон о спорту, већ да „раде онако као мисле да
треба”. Коначно, контрола над спровођењем Закона о спорту је веома слаба због малог броја
спортских инспектора, па су и могућности за кажњавање оних који не поштују законе
Републике Србије веома мале.
Табела бр 7. Укупан број финансираних спортских организација из буџета града/општине
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Укупан број финансираних спортских организација из
буџета града/општине
Укупан број спортских
организација

819

Просечан број спортских
организација по општини/граду

37

•
Колики је укупан број стипендираних перспективних спортиста на територији
општине/града?
Проблем стипендирања перспективних спортиста на нивоу ЈЛС је идентификовала и
СКГО током истраживања које је спроведено 2011. године када се дошло до податка да
општине и градови стипендирају у просеку 2,5 стипендије по општини/граду.
Наиме, уколико погледамо како се стипендирање перспективних спортиста третира
на републичком нивоу јасно ће се видети колико политика подршке младим спортистима
није козистентна на територији целе Републике Србије, јер се на том нивоу власти годишње
додели око 340 стипендија. Ово нас наводи на закључак да би имали много више
стипендираних перспективних спортиста уколико би све ЈЛС вршиле своју обавезу
прописаном Законом о спорту. Према Закону, територијалну организацију Републике
Србије као територијалне јединице чине: општине (њих 150), градови (23) и Град
Београд (тј. 174 јединице локалне самоуправе) и аутономне покрајине, као облици
територијалне аутономије. Када би све ове општине, градови и аутономне покрајине
доделили само по 10 стипендија по општини/граду/АП за перспективне младе спортисте
дошли би до импозантног броја од укупно 2100 стипендираних младих перспективних
спортиста (1760 стипендираних на локалу/граду и АП и 340 стипедираних од стране
Републик Србије). Оно што је занимљиво јесте да град Београд у овом тренутку не додељује
стипендије за младе спортисте, а по подацима које смо добили истраживањем.
Табела бр 8. Укупан број стипендираних перспективних спортиста на територији
општине/града
Укупан број стипендираних перспективних спортиста
на територији општине/града
Укупан број стипендираних
спортиста
Просечан број стипендираних
спортиста по општини/граду
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•
Колико је средстава реализовано из буџета општине/града за санацију, адаптацију и
реконструкцију спортских објеката?
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Спортска инфраструктура је годинама кризе веома девастирана и потребна су велика
финансијска средства како би постојала спортска инфраструктура која задовољава нове
стандарде и критеријуме који се односе на градњу спортских објеката. Законом о спорту је
дефинисан начин како се на свим нивоима власти могу финансирати програми санације,
адаптације и реконструкције спортских објеката.
У поступку одобравања програма изградње, опремања и одржавања спортских
објеката који су од посебног значаја за развој спорта на територији јединице локалне
самоуправе, поред критеријума утврђених за друге програме у области спорта, цени се
испуњеност и следећих критеријума:
1) да за планиране активности постоји потребна документација у складу са законом
којим се уређује планирање и изградња објеката;
2) да је обезбеђена локација за изградњу спортског објекта;
3) да спортски објекат испуњава услове прописане актом којим су уређени услови
за обављање спортских делатности, у складу са Законом;
4) да је у питању спортски објекат који је од посебног значаја за развој спорта на
територији јединице локалне самоуправе;
5) да је спортски објекат категорисан у складу са националном категоризацијом
спортских објеката;
6) да је спортски објекат уписан у матичну евиденцију спортских објеката, у складу
са Законом о спорту;
7) да је у питању капитално одржавање спортског објекта (реконструкција,
доградња, адаптацију и санација);
8) да су радови на изградњи и капиталном одржавању спортских објеката
предвиђени одговарајућом планском документацијом;
9) да је пример и предрачун радова на изградњи, односно одржавању спортског
објекта урађен и оверен од стране стручног лица;
10) да је земљиште на којем се планира изградња новог спортског објекта у јавној
својини;
11) да је спортски објекат у јавној својини (у целини или делимично);
12) да носилац програма из сопствених средстава сноси трошкове припремних
радова, израде техничке документације, ангажовања стручног надзора, техничког пријема,
укњижбе;
13) да се изградња и одржавање и опремање спортског објекта у оквирима јавно –
приватног партнерства врши под условима и на начин утврђен законом којим је уређено
јавно – приватно партнерство;
14) да се уговором регулишу сва својинска и имовинска питања у вези изградње и
одржавања спортског објекта, у складу са законом којим је уређена јавна својина и другим
законима.
Уколико се погледају добијени подаци видеће се да се по општини/граду за санацију,
адаптацију и реконструкцију спортских објеката издваја 22.634.655,51 динара. Назначена
средства сигурно нису довољна да се констатује да ће се решити проблем ревитализације
посојећих спортских објеката.
Данас имамо и примере добре праксе јединица локалних самоуправа које су нашле
начин како да унапреде своју спортску инфраструктуру користећи и средства из других
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фондова осим буџета. Неки примери добре праксе су сигурно Пирот и Јагодина. Јагодина је
адаптрирала све отворене спорске терене који су и осветљени и стављени у функцију
грађана, поседују халу спортова, Градски стадион, тениски комплекс, стрелиште, салу за
борилачке спортове, салу за шах и коначно Аква парк које се простире на површини од 3,5
хектара. Пирот има веома развијену спортску инраструктуру захваљујући буџету, али и
коришћењу ИПА пројеката прекограничне сарадње, а Спортски центар Пирот управља
следећим објектима: Спортском халом Кеј, Балон халом, Градским купалиштем, градским
фудбалским стадионом, трим стазама на кеју, брдском трим стазом на Сарлаху,
омладинским стадионом, мини бусом марке Мерцедес капацитета 17 седишта, путничким
комбијем 7 плус 1 марке Wolksvagen, пич тереном и салом педагошке академије.
Табела бр 9. Колико је средстава реализовано из буџета општине/града за изградњу,
доградњу, санацију, адаптацију, реконструкцију и одржавање спортских објеката
Колико је средстава реализовано из буџета
општине/града за изградњу, доградњу, санацију,
адаптацију, реконструкцију и одржавање спортских
објеката
Укупан буџет за санацију,
адаптацију и реконструкцију
спортских објеката
Просечан буџет за санацију,
адаптацију и реконструкцију
спортских објеката по
Општини/Граду

234.465.788,05

22.634.655,51

•
Колико је укупно средстава реализовано из буџета општине/града за опремање
спортских објеката (справе, реквизити...)?
Из приложених података се јасно види да су улагања у опремању спортских сала
одговарајућом опремом и реквизитима мала и недовољна јер по опшини/граду се издваја
само 1.032.929,22 динара. Опремање спортских објеката је такође комплексан задатак, а у
смислу рационалног коришћења буџета и поштовања стандарда квалитета купљене опреме.
Изазови са којима се јединице локалних самоуправа сусрећу јесте велика понуда реквизита
који немају сертификате о испуњеним стандардима квалитета. Свакако добијени резултати
нам говоре да средства која су намењена за ову активност нису довољна, али да постоје и
други изори финансирања који би могли бити употребљени за решавање проблема
недостатка опреме и реквизита (ЕУ фондови, конкурси које расписују амбасаде у Републици
Србији и др.).
Табела бр 10.
Укупно средстава реализовано из буџета
општине/Града за опремање спортских објеката
(справе , реквизити..)
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Укупан буџет за опремање
спортских објеката ( справе,
реквизити...)
Просечан буџет за опремање
спортских објеката (справе,
реквизити..) по општини/граду

11.362.221.40

1.032.929.22

Коментар: Након анализе резултата добијених предложеним упитником намеће се
закључак да ЈЛС немају јасан концепт или стратегију у ком смеру ће развијати и
унапређивати спорт на њиховој теиторији. Највећа део буџетских средства је опредељен за
такмичарски спорт, тј. за финансирање учесничких такса, трошкова судија и делегата,
путовања. Таквом расподелом буџетскох средстава ЈЛС приликом одабира програма које ће
финансирати не поштују приоритете који су наведени Законом о спору, а у смислу да би
буџетска средства требало усмерити ка програмима унапређења рекреативног спорта,
школског спорта, спорта особа са инвалидитетом, женског спорта. Доносиоци одлука нивоу
ЈЛС се још увек налазе у дилеми да ли је боље одржавати наслеђен систем финансирања где
се не гледа квалитет програма, већ се иде ка „уравниловци” и логици „свакоме по мало”, а
одређеним клубовима највише, или се одлучити да се подржавају програми који су
дефинисни у приоритетима. Сведоци смо великог броја неадекватних пројеката где се ЈЛС
одлучују за финансирање „куповине” играча, обезбеђивање услова за становање и плаћање
хонорара и када се прилив буџетских средстава смањи ове средине остају и без пласмана,
резултат, екипе али и оних који би требали да дођу кроз рад са млађим категоријама који по
правилу буду, због великих финансијских издатака према првој екипи, заборављени и
једноставно их нема. Тако долази до пропадања спортских организација које имају
традицију, добру позицију у својој ЈЛС и коначно долази до стагнације развоја те спортске
гране.
Сви горе наведени проблеми би заправо своју идентификацију, као и начине за
њихово решавање требали да нађу у Програмима развоја спорта на територији јединица
локлане самоуправе за период 2105 – 2018. године које су оне дужне, а на основу Закона о
спорту, да донесу до 6. јануара 2016. године. На овај начин ће бити јасно дефинисана
Стратегија и унапређења спорта на територији јединице локалане самоуправе и реализација
активности ће бити додатно потврђена кроз програмски буџет што коначно доводи и до тога
да ће све те реализоване активности бити квалитетно праћене и вредноване.
4.3 Анализа података који су добијени из упитника који се односе на финансирање Установа
физичке културе/јавних предузећа, а која су у надлежности ЈЛС
Пре анализе стања у сегменту установа физичке културе и јавних предузећа из
области спорта морамо напоменути да је квалитет попуњених упитника, од стране
одговорних лица у поменутим институцијама, на врхунском нивоу. Заправо види се велика
мотивисаност да се проблеми које ове институције очигледно имају и реше, а да је
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спроведено истраживање управо препознато као почетак решавања овог веома комплексног
проблема који се рефлектује и на читав систем спорта у Републици Србији.
Установе физичке културе или јавна предузећа из области спорта се данас налазе у
веома тешком положају. Како је Стратегијом дефинисана политика државе да спорт учини
доступан свим грађанима, тако ови објекти представљају веома важан ресурс за спровођење
добре спортске политике, представљају објекте који су од општег интереса и који служе за
задовољавање потреба грађана за вежбањем. Фактичко стање је да се неке од ових
институција самофинансирају док су друге дотирају из буџета градова/општина. И поред
постојања Асоцијације спортских центара Србије која је била веома активна у упознавању
надлежних органа са проблемом недефинисаних односа у систему у којем се спортски
центри налазе и проблеми ових установа, до сада се није нашло системско решење за
решавање проблема финансирања. Један од већих изазова је и Уредба којим се дефинишу
коефицијенти за плате у овим институцијама и која није мењана више од десет година, па
су тако коефицијети у физичкој култури убедљиво најмањи. Неоспорна је важност установа
физичке културе и јавних предузећа из области спорта, како за развој и унапређење спорта
и рекреативних активности грађана, тако и у периодима када земљу погоди нека од
природних катастрофа, што се и показало током поплава 2014. године, када су на хиљаде
расељених људи своје привремено уточиште управо нашли у оваквим спортским центрима.
•
Колико износи укупно издвајање из буџета за финансирање установа/јавних
предузеће из области спорта на годишњем нивоу?
Анализом добијених података установили смо да свака јединица локалне самоуправе
издваја у просеку 30.350.373,00 динара за финансирање установа/јавних предузећа из
области спорта (види табелу бр. 11.). Ова средства се највише користе за плаћање трошкова
режије и за плате запослених.
Табела бр. 11. Укупно издвајање из буџета за установу/јавно предузеће из области спорта на
годишњем нивоу
Укупно издвајање из буџета за установу/јавно
предузеће из области спорта на годишњем нивоу
Укупан збир

607.007.467.95

Просечно издвајање за
установе/јавна предузећа по
општини/граду

30.350.373,00
*у милионима динара

•

Колико износе укупни приходи које остварују установе/јавна предузећа по години?

Из достављених података се јасно види да установе/јавна предузећа из области
спорта остварују одређене приходе и то у просеку 28.184.997,00 по општини (видети табелу
бр. 12.). Постоје примери где су Спортски центри препуштени тржишту и нису дотирани од
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стране општине или града док су са друге сране неке ЈЛС преузеле обавезу финансирања
спортских центара, а у којима спортске организације бесплатно тенирају. Оваква политика
је карактеристична за мање ЈЛС. Коначно, поставља се питање зашто се овај проблем не
реши на централном нивоу, а како би поменуте институције испуњавале своју улогу, тј. биле
у функцији грађана који живе у ЈЛС и где би задовољавали своју потребу за физичким
вежбањем у оквиру одређених програма које би ове институције нудиле.
Табела бр. 12. Укупно издвајање из буџета за установу/јавно предузеће из области спорта на
годишњем нивоу
Укупно издвајање из буџета за установу/јавно
предузеће из области спорта на годишњем нивоу
Укупан збир

563.699.930.13

Просечно издвајање за
установе/јавна предузећа по
општини/граду

28.184.997,00
*у милионима динара

•
Колики је укупан број стално запослених у устани/јавном предузећу у области спорта
у Вашој ЈЛС?
Питање запослених и плата је једно од горућих питања када се говори о
установама/јавним предузећима из области спорта. У табели бр. 13. се види колико
запослених у просеку има свака општина/град у установама/јавним предузећима из области
спорта. Проблем плата у овим институцијама датира у последњих више од десет година
колико није мењана Уредба којом су дефинисани коефицијенти у установама физичке
културе. И поред велике иницијативе Асоцијације спортских центара и Министарства,
Министарства рада, запошљавања и социјалне политике није дошло до измене Уредбе па су
тако данас коефицијенти по којима се исплаћују запосленим у овим институцијама знатно
мањи од истих установа који су нпр. у установама културе.
Табела бр. 13. Укупан број стално запослених установе/јавна предузећа
Укупан број стално запослених установе/јавна
предузећа

•

Укупан број запослених

487

Просечан број запослених у
установама/јавним предузећима из
области спорта по општини/граду

23

Колики је укупан буџет за реализацију плата запослених установе/јавног предузећа?
52

Извештај о спровођењу Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период
2014 – 2018. године и Акционог плана за њену примену, извештајни период 2015. година

Анализом добијених података се јасно види да су плате у установама физичке
културе или јавним предузећима које делују у области спорта веома значајна ставка. Зато се
намеће закључак да је потрбно урадити дубинску анализу потреба ових институција и
наравно предложити сет мера за унапређење њиховог рада.
Табела бр. 14. Укупан буџет за реализацију плата запослених у установама/јавним
предузећима
Укупан буџет за реализацију плата запослених
установе/јавног предузећа
Укупан буџет
Просечан буџет у установама/јавним
предузећима из области спорта по
општини/граду

274.848.616,69
13.088.029,00

•
Колики је укупан број спортских објеката (отворених, затворених) у оквиру
установе/јавног предузећа?
Анализом приложених података се јасно може закључити да објеката намењених
спортским активностима нема довољно јер по општини/граду имамо свега 6 спортских
објеката (види табелу бр. 15). У циљу развоја и унапређење спортске инфраструктуре, као
приотитета Стратегије, дефинитивно су потребна значајно већа инвестициона улагања у
овој области.
Табела бр. 15. Укупан број спортских објеката (отворених, затворених) у оквиру
установе/јавног предузећа
Укупан број спортских објеката ( отворених,
затворених) у оквиру установе/јавног
предузећа
Укупан број објеката
Просечан број спортских објеката по
Општини

128
6

Из податка да у просеку установе/јавна предузећа управљају у просеку са 6 спортских
објекта по општини/граду се види још једном снага и значај ових институција које морају
постати приоритет када се говори о унапређењу система спорта на територији Републике
Србије.
•

Да ли су спортски објекти у оквиру установе/јавног предузећа укњижени?

19% спортских објектата у оквиру установе/јавног предузећа нису укњижени, а
сваког дана стотине, па и хиљаде младих људи реализују своје физичке активности управо
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на тим местима. Када говоримо о безбедности спортских објеката, одговорност надлежних
органа јединица локалних самоуправа је велика и сматрамо да питање укњижбе и издавања
упоребних дозвола мора постати приорит током реализације Програма развоја спорта.
Превентивно реаговање пре него се деси некакав несрећни догађај је потреба и показује
одговорност носилаца власти да воде одговорну политику према својим грађанима. На
жалост оваква питања постају тема тек када се деси некакав несрећни случај и када се почне
трагати ко је крив и одговоран за насталу несрећу. Овај корпус питања је суштински значајан
и зато је у Стратегији један од четири приоритета управо развој и унапређење спортске
инфраструктуре.
Графикон бр. 16.

НЕ
19%

ДА
81%

•

Да ли спортски објекти у установи/јавном предузећу имају употребну дозволу?

Претходно и ово питање су повезани и резултати су више него забрињавајући, јер
19% спортских објеката која су у надлежности установе/јавног предузећа нису укљижени
(види графикон бр. 16), а у 24% спортских обејеката са истим титуларом немају употребну
дозволу (види графикон бр. 17). Закључак је да се у наредне три године колико траје мандат
донетих Програма развоја спорта питање решавања укњижбе и добијања употребних
дозвола морају постати први приоритет када се говори о сегменту развоја и унапређења
спортске инфраструктуре.
Графикон бр. 17.
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НЕ
24%

ДА
76%

•
Колики је укупан буџет за санацију, адаптацију и опремање спортских објеката у
оквиру установа/јавних предузећа?
У табели бр. 16. се јасно види да су средства од 4.508.612,00 динара по јединици
локалне самооуправе, а за санацију, адаптацију и опремање спортских објеката у оквиру
установа/јавних предузећа у области спорта, недовољна за квалитетно одржавање истих, а
постоји потреба за ревитализацијом постојеће спортске инфраструктуре.

Табела бр. 16 Укупан буџет за санацију, адаптацију и опремање спортских објеката у оквиру
установа/јавних предузећа
Укупан буџет за санацију, адаптацију и опремање спортских
објеката у оквиру установа/јавних предузећа
Укупан буџет за санацију,
адаптацију и опремање објеката
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Просечан буџет по општини/граду
4.508.612,00
•
Колики је укупан број реализованих спортских програма установе/јавног предузећа
(навести називе програма)?
Из добијених података се види да се у овим институцијама реализује велики број
спортских активности, у просеку 181 реализовани пројекат по општини/граду. Значи да су
спортски центри искоришћени у пуном капацитету, а да су потребе грађана за вежбањем
већа него што то постојећи капацитети могу да испрате.
Табела бр. 17.аУкупан број реализованих спортских програма установе/јавног предузећа
Укупан број реализованих спортских програма
установе/јавног предузећа (навести називе програма)
Укупан бој реализованих
пројеката

2176

Просечан бој реализованих
пројеката по Општини/Граду

181

б
•
Колики је укупан број учесника у реализованим спортским програмима
установа/јавних предузећа?
Из добијених података се види (види табелу бр. 18.) да по општини/граду у спортским
програмима које организују установе/јавна предузећа из области спорта учествује око 5216
грађана. Овај податак није изненађујући, јер у установама/јавним предузећима из области
спорта ради веома квалитетан стручни кадар који може одговорити потребама грађана за
вежбањем кроз пружање квалитетних програма. Ова чињеница је само још једна у низу да
проблем решавања статуса спортских центара треба да буде један од првих приоритета како
надлежних органа, тако и ЈЛС.

Табела бр. 18. Укупан број учесника реализованих спортских програма установе/јавног
предузећа
Укупан број учесника реализованих спортских
програма установе/јавног предузећа
Укупан бој учесника у
програмима

56
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Просечан бој учесника у
реализованим програмима по
општини/граду

5216

•
Колики је укупан број реализованих програма из области школског спорта које
организују установе/јавног предузећа (навести називе програма)?
Спортски центри су такође важни и за развој и унапређење система школског и
универзитетског спорта. Ова чињеница је сада овим истраживањем и додатно поткрепљена,
а кроз конкретан податак да спортски центри у просеку организују око 425 програма што би
на овом обрађеном узорку износило укупно 5099 програма. Уколико погледамо и табелу 20
видећемо да је овим прорамима укупно укључено 20.423 школарца што би у просеку
износило око 1362 ђака по општини. Ово би била још једна чињеница, поред горе наведених,
која би требало да анимира све структуре власти да реагују и реше проблем финансирања
активности спортских центара.
Табела бр. 19. Укупан број реализованих програма из области школског спорта
установе/јавног предузећа
Укупан број реализованих програма из области
школског спорта установе/јавног предузећа (навести
називе програма)
Укупан бој програмима
5099
Просечан бој програма по
општини/граду

425

•
Колики је укупан број учесника реализованих програма у области школског спорта,
а које организују установе/јавног предузећа из области спорта?
Анализом је утврђено да Република Србија данас има проблеме недостатка спортске
инфраструктуре. Овај проблем се додатно компликује чињеницом да ни све школе у
Републици Србији немају фискултурну салу где би спроводили своје редовне физичке
активности кроз реализацију наставе физичког васпитања. Управо ту спортски центри
поново постају решење проблема јер имамо велики број примера, што добијени подаци и
конкретно доказују, да се велики део наставних и ваннаставних активности управо дешавају
у спортским центрима. Подаци говоре да по општини/граду 1362 ученика вежба у спортским
ценрима у оквиру наставних и ваннаставних спортских активности.
Табела бр. 20. Укупан број учесника реализованих програма у области школског спорта
установе/јавног предузећа
Укупан број учесника реализованих програма у
области школског спорта установе/јавног предузећа
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Укупан бој учесника у
програмима
Просечан бој учесника у
реализованим програмима по
општини/граду

20.423

1362

Коментар: Сигурно се може наћи начин како да помогне установама физичке културе
или јавним предузећима која су надлежна за развој и унапређење спорта и то са неколико
мера. Спортско–рекреативни центри и сви објекти који су намењени физички активном
провођењу слободног времена, без обзира на власничку структуру, могу на пример да добију
статус установа од комуналног значаја и да на такав начин имају олакшице, тј. да плаћају
закуп, струју, грејање, телефон као приватна лица, а не привредни субјекти. На такав начин
може да се смањи цена коришћења објеката који постају приступачнији грађанима. (пример
из праксе: болница у Крагујевцу је добила такав статус одлуком градске скупштине).10
Ово би био само један од начина којим би се трошкови одржавања центара свели на
разумнију меру, па би самим тим имало више простора да се буџетски новац усмери на
реконструкције, опремање али и на развојне програме.

4.4 Анализом података који су добијени из упитника и који се односе на финансирање
програма територијалних спортских савеза из буџета јединица локалних самоуправа
•
Колики је укупан буџет територијалног спортског савеза од града/општина из буџета
града/општине?
Анализом добијених података стекли смо јасну слику буџетима који
градови/општине издвајају за финанасирање програма територијалних спортских савеза. Из
табеле се види да ЈЛС просечно у Републици Србији издвајају 18.815.053,06 динара за
програме територијалних спортских савеза (види табелу бр. 21.). Уколико се погледа
решење о расподели средстава за финансирање националних гранских савеза на
републичком нивоу видеће се да је то финансирање није мало и да је у рангу спортова из
друге категорије спортова, а по Правилнику о категоризацији спортова на територији
Републике Србије. Неопходно је израдити критеријуме за мерење суштинског квалитета
програма који реализују терирторијални спортски савези, као и обухват грађана ЈЛС који
учествују у реализацији тих програма. Није довољно испунити форму бројем акивности,
већи је значај урадити суштинску анализу реализованих програма и пројеката и како су они
допринели бољем животу грађана којима је тај програм био намењен.

Ђурђевић Н., Митић Д., Атанасов Д., Вујовић Б., Спорт у јединицама локалне самоуправе, Приручника за
финансирње програма и развоја спорт, Стална конференција градова и општина, 2014
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Табела бр. 21. Укупан буџет територијалног спортског савеза града/општине из буџета
града/општине

Укупан збир
Просечно по Општини
•

Укупан буџет територијалног спортског савеза
града/општине из буџета града/општине
564.451.591.72
18.815.053.06
*у милионима динара

Колики је укупан број стално запослених у територијалним спортским савезима?

Из анализираних података се види да је у теритријалним спортским савезима
запослено у просеку око 6,65 особа (види табелу бр. 22.). Ово је важан податак који може
бити веома употребљив у смислу рационализације менаџмента територијалних спортских
савеза и реалних процена у смислу потреба и могућности. Уколико се у обзир узму подаци
из наредне табеле где је приказано да се по општини додатно ангажује/запосли још по 9
радника долазимо до податка да по општини у просеку имамо 16 запослених. Уколико сада
упоредимо број запослених нпр. у Министарству, у Сектору за спорт који износи 14
запослених, а укупан буџет који се преко њихових програма реализује износи готово две
милијарде динара поставља се питање да ли је овај број запослених у територијалним
савезима стварно поребан за реализацију програма који су, ако се погледа финансијски
аспекат, више од 100 пута мањи.
У претходној анализи изнета је чињеница, да по буџету од 18.815.053.06
територијални спортски савези би могли да се упореде са националним гранским савезима
из друге категорије. Међутим, уколико погледамо колики је број запослених у националним
гранским савезима који припадају другој категорији спортова видећемо да је број
запослених у теритријаним спортским савезима и националним гранским савезима
несразмеран. Заправо у националним гранским савезима који припадају другој категорији
спортова и који имају приближно исти буџет на нивоу године као и испитивани
територијални спортски савези, у просеку ради између 1 запосленог и највише 3 запослене
особе (нпр. Џудо савез Србије има једну запослену особу, Карате федрација Србије има
једну запослену особу и сл.), док је у територијалним спортским савезима запослено и
ангажовано око 16 ангажованих по општини/граду.

Табела бр. 22. Укупан број стално запослених у територијалном спортском савезу
града/општине

Укупан број запослених
Просечно запослених по
Територијалном савезу
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•
Колики је укупан број ангажованих радника на основу разних уговора о ангажовању
у територијалном спортском савезу града/општине?
Анализом прикупљених података установљено је да je број додатно ангажованих
радника на пословима реализације активности територијалних спортских савеза за
територију Републике Србије око 9 по савезу (види табелу бр 23.). Уколико се на овај број
додају и стално запослени, а већ смо утврдили да је то негде око 7 запослених по
територијалном спортском савезу, видећемо да у једном територијалном спортском савезу
у просеку ради око 16 запослених. Наше истраживање нас наводи на неколико закључака
који смо преточили у конкретне препоруке.
Табела бр. 23. Укупан број ангажованих на основу разних уговора о ангажовању у
територијалном спортском савезу града/општине
Укупан број ангажованих на основу разних уговора о
ангажовању у територијалном спортском савезу
града/општине
Укупан број запослених
Просечно запослених по
Територијалном савезу

147
9,19

•
Колики је укупан буџет за плате стално запослених у територијалнм спортском
савезу града/општине?
Законом о спорту јасно је дефиниснао колико новца из буџета се може определити за
реализацију плата за стално запослене (укупно 20% од директних трошкова). Ова одредба
је доста критикована у годинама примене Закона о спорту, а у реалности она је довела до
следећег податка да када се упореди укупан буџет за реализацију програма територијалних
спортских савеза и укупан буџет за плате запосленима долазимо до расподеле да се 80%
буџета трошило на програме савеза док је 20% ишло за плате запосленима.
Ове податке приказујемо и у графикону број 18. и они наводе на закључак да
запослени у територијалнм спортским савезима итекако добро познају и спроводе Закон о
спорту када се он њих директно тиче, али када се говори о осталим одредбама Закона о
спорту којим су дефинисани и њихове остале обавезе као што је припрема и предаја
програма за финанисрање годишњих и посебних програма њихових чланица, или када се
говори о стручном оспособљавању ангажованог кадра онда је ово знање селективно.
Закључујемо да су сви пропусти у процедурама за финансирање програма из области спорта
у тесној вези и са недовољно одговорном политиком територијалних спортских савеза у
смислу апсолутне примене Закона о спорту.
Графикон бр. 18.
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Табела бр. 24. Укупан буџет за плате стално запослених у територијалнм спортском савезу
града/општине

Укупан буџет за стално запослене
Просечно издвајање за стално запослене
по територијалном спортском савезу

Укупан буџет за плате стално запослених у
територијалнм спортском савезу
града/општине
98.951.045.90
4302219.39

Фонд за плате који је приказан у табели бр. 24. нам показује да је потребно извршити
стандардизацију и рационализацију у териотијалним спортским савезима.
Коментар: Спортски савез Србије и његове чланице, територијални спортски савези,
имају веома значајно место у систему спорта у Републици Србији. Наиме, они су, уколико
се гледа вертикала система, задужено апсолутно за читав систем спорта, јер на локалном
нивоу имају задатак да брину како о олимпијским, тако и о неолимпијским спортовима.
Законом о спорту Спортском савезу Србије, па сходно томе и територијалним
спортским савезима држава је поверила одређене послове.
Да би сасвим било јасно какву улогу Закон о спорту даје Спортском савезу Србије
приказаћемо извод из истог.
„Спортски савез Србије јесте територијални спортски савез за Републику Србију у
који се удружују надлежни национални грански спортски савези, надлежни национални
спортски савези за области спорта, национална стручна и друга спортска удружења, као и
територијални спортски савези за аутономну покрајину, јединицу локалне самоуправе и
градску општину.
Спортски савез Србије обавља послове којима се обезбеђују услови за праћење,
развој и унапређење спортске рекреације, спорта деце, укључујући физичко васпитање деце
предшколског узраста и школски спорт, универзитетски спорт, спорт у дијаспори и
врхунског спорта у неолимпијским спортовима, као и друге послове у складу са овим
законом и Националном стратегијом развоја спорта (у даљем тексту: Стратегија), а посебно:
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1) утврђује, као поверени посао, својство лица које се самостално бави спортом као
јединим и основним занимањем на основу мерила за утврђивање тог својства, која ce
утврђују уз сагласност Министарства;
2) решава арбитражне спорове за неолимпијске спортове, области спорта и
територијалне спортске савезе;
3) учествује у раду Управног одбора Републичког завода;
4) у своје име предлаже годишње и посебне програме којима се остварује општи
интерес у области спорта и прикупља од надлежних националних гранских спортских савеза
преко којих се остварује општи интерес у неолимпијским спортовима, надлежних
националних спортских савеза преко којих се остварује општи интерес у одређеним
областима спорта и територијалних спортских савеза и у њихово име предлаже годишње и
посебне програме којима се остварује општи интерес у области спорта;
5) учествује у раду стручних комисија које врше евалуацију програма који се
финансирају у складу са овим законом;
6) даје мишљење на акт министра којим се утврђује надлежни национални спортски
савез за грану, односно област спорта, спортске гране и спортске дисциплине у Републици
Србији и спортске гране које су од посебног значаја за Републику Србију;
7) учествује у раду комисије за припрему категоризације спортова, спортиста и
спортских стручњака и врши рангирање;
8) даје мишљење у вези са кандидатуром за организацију великих међународних
спортских такмичења на територији Републике Србије;
9) привремено остварује надлежности и права и обавезе из чл. 99, 100. и 106. овог
закона уколико у одређеној грани спорта или области спорта није образован надлежни
национални грански спортски савез, односно надлежни национални спортски савез за
област спорта или национални спортски савез изгуби статус надлежног националног
гранског спортског савеза, односно надлежног националног спортског савеза за област
спорта или надлежни национални грански спортски савез, односно надлежни национални
спортски савез за област спорта не функционише у складу са овим законом, ако овим
законом није друкчије прописано;
10) привремено остварује надлежности територијалног спортског савеза јединице
локалне самоуправе у јединици локалне самоуправе у којој није образован територијални
спортски савез или он не функционише у складу са овим законом;
11) стара се о унапређењу заштите здравља спортиста и спортских стручњака из
неолимпијских спортова и спречавању негативних појава у спорту;
12) прати остваривање функција територијалних спортских савеза у јединицама
локалне самоуправе и одобравање и реализацију програма, односно пројеката који се
финансирају из јавних прихода у јединицама локалне самоуправе и два пута годишње
подноси извештај Министарству и јединицама локалне самоуправе о томе.
На оснивање, упис у Регистар и обављање спортских активности и спортских
делатности, стицање средстава и остваривање прихода, као и на друга питања у вези са
радом територијалног спортског савеза сходно се примењују одредбе овог закона које се
односе на гранске спортске савезе, ако овим законом није друкчије одређено.
Министарство решењем утврђује испуњеност услова да Спортски савез Србије
привремено остварује надлежности и права националног спортског савеза из става 3. тачка
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9) овог члана, односно привремено остварује надлежности територијалног спортског савеза
из става 3. тачка 10) овог члана.
Спортски савез Србије дужан је да донесе оквирни програм развоја грана и области
спорта из става 3. овог члана, у границама својих надлежности утврђених овим законом, за
најмање четири године, и да га достави Министарству у року од 15 дана од дана доношења.
Спортски савез Србије има статус надлежног националног спортског савеза у
погледу остваривања својих надлежности утврђених овим законом.”
Из свега горе наведеног види се колико велики значај држава Србија поклања овој
невладиној организацији, па са тим у вези потребно је и да се стандарди у раду Спорског
савеза Србије подигну за лествицу више. Очекивања државе нису само организација
одређених програма који служе промоцији спорта, већ суштинска помоћ у праћењу и
анализи реализованих програма на територији целе Републике Србије и то како програма
територијалних савеза, тако и реализацију програма националних гранских савеза. Дакле и
у овом сегменту има итекако великог простора за напредак наравно под условом да се
промени и свест код доносиоца одлука, тј. да се са краткорочник акција пређе у реализацију
дугорочних, суштински значајних пројеката, пројеката који ће довести до стварног
унапређења и развоја спорта на територији целе Републике Србије. Стандардизација
методологије рада Спортског савеза Србије и његових чланица, ту пре свега мислимо на
територијалне спортске савезе, мора постати приоритет. Значај територијалних спортских
савеза је још већи чињениом да многе општине немају савезе за школски спорт нити савезе
за рекреативни спорт па се могућности деловања у целокуном систему спорта драстично
повећава. Све ове прдности реба да то и остану али не и да постану мане заправо сматрамо
да у сегемнту ове организације постоји велики простор за унапређење система и да мрежу
организацја коју тренутно поседује треба много боље користити у смислу едукације,
размене информација и сл. Конкретне препоруке за унапређење рада Спортског савеза
Србије би се могле приказати на следећи начин:
– да сматрамо да би Спортски савез Србије морао имати увек тачну информацију о
броју запослених у територијалним спортским савезима, ажурирану из дана у дан јер се ради
о мрежи њихових чланица над којима имају одређену врсту одговорности;
– да територијални спортски савези имају озбиљан број запослених, а посебно ако се
изврши поређење број запослених у територијалним спортскм савезима и нпр.
Министарством – Сектор за спорт где је број запослених 14 уз констатацију да
Министарство нема додатно ангажованих лица преко Уговора о привремено повременим
пословима;
– Спортски савез Србије би требало да уради суштинску анализу ангажованог кадра
како самог Спортског савеза Србије тако и чланица ССС, тј. територијалних спортских
савеза и приреди стандардизацију процеса вођења савеза којим и био обухваћен број и
квалитет кадра који руководи територијалним савезима;
– Спортски савез Србије као кровна организација мора вршити контролу али и
едукацију кадрова који руководе територијалним спортским савезима, а поштујући одредбе
Закона о спорту и Правилника о номенклатури спорских занимања и звања;
– Спортски савез Србије као кровна организација мора успоставити стандарде за
реализацију програма њених чланица у смислу квалитета и обухвата;
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– Спортски савез Србије као кровна организација мора вршити перманентну
едукацију управљачког кадра њених чланица што значи не само радити на обуци генералних
секретара већ и кадра који осмишљава, планира и реализује програме у оквиру
територијалних спортских савеза.

4.5 Анализа података који су добијени из упитника и који се односи на финансирање
спортских организација из буџета јединица локалних самоуправа, а које се баве школским
спортом
•
Колики је укупан буџет спортске организације задужене за развој и унапређење
школског спорта на територији града/општине?
На питање колики је укупан буџет спортске организације задужене за развој и
унапређење школског спорта на територији града/општине, добили смо одговор да се у
просеку са нивоа општина/градова издваја око 4.028.220,00 динара. Овај податак се односи
како на буџетска средства, тако и на донаторска средства и средства од осталих прихода,
али и на средства која се издвајају за опремање школских сала, адаптацију школских сала и
др.
Табела бр. 25. Укупан буџет спортске организације задужене за развој и унапређење
школског спорта на територији од стране града/општине

Укупан буџет за стално запослене

Укупан буџет спортске организације
задужене за развој и унапређење школског
спорта на територији од стране
града/општине
86.312.430,72

Просечно издвајање за школски спорт по
општини/граду

8.249.102.24

•
Колики је укупан број запослених у спортској организацији задуженој за развој и
унапређење школског спорта на територији града/општини?
Уколико анализирамо добијене податке о броју запослених у организацијама које се
баве развојем и унапређењем школског спорта и податке о броју ангажованих за реализацију
програма савеза опет долазимо до податка о значајном броју људи који користе средства из
буџета, а да за реализацију програма остаје мањи део средстава.
Наиме, анализирајући добијене податке видимо да по спортској организацији по
општини запослених и додатно ангажованих има 19 особа што је још већи број од броја
запослених и ангажованих у територијалним спортским савезима, а укупан буџет за
реализацију програма из области школског спорта је два пута мањи од буџета
територијалних спортских савеза. Препорука у овом сегменту ће се односити на стварну
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потребу рационализације и у систему школског спорта у смислу кадрова, али и у смислу
стандардизације програма како би исти били квалитетнији и како би у њих било укључено
што више деце за које су ти програми и намењени.
Табела бр. 26. Укупан број запослених у спортској организацији задуженој за развој и
унапређење школског спорта на територији града/општини
Укупан број запослених у спортској
организацији задуженој за развој и унапређење
школског спорта на територији града/општини
Укупан број запослених

32

Просечно број запослених по
спортском савезу

4

•
Колики је укупан број ангажованих на основу разних уговора о ангажовању у
организацији задуженој за развој и унапређење школског спорта на територији
града/општине?
Број додатно ангажованих лица за реализацију програма територијални спортских
савеза није занемарљив. Наравно за реализацију програма школског спорта је потрбно
додатно ангажовање особа које учествују у реализацији програма, али се поставља питање
да ли је ово потребан број или је могуће рационализовати њихов рад, а све због тога да би
више новца остало за реализацију програма, а мање за администрацију.

Табела бр. 28. Укупан број ангажованих на основу разних уговора о ангажовању у
организацији задуженој за развој и унапређење школског спорта на територији
града/општине
Укупан број ангажованих на основу разних уговора о
ангажовању у организацији задуженој за развој и
унапређење школског спорта на територији
града/општине
Укупан број ангажованих по
уговору
Просечан број ангажованих по
уговору по спортском савезу
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•
Колики је укупан буџет за плате запослених у спортској организацији задуженој за
развој и унапређење школског спорта на територији града/општине
Када се анализира број запослених и ангажованих лица у реализацији школских
спортских активности мора се говорити и о буџетским средствима која се користе за
финансирање плата и хонорара тих лица. Ова тема је важна, јер је интенција свих државних
органа да рационализацијом активности и смањења бирократије највише новца из буџета
заправо дође до крајњих корисника, а то су спортисти или у овом случају деца која се баве
школским спортом.
Табела бр. 27. Укупан буџет за плате запослених у спортској организацији задуженој за
развој и унапређење школског спорта на територији града/општине
Укупан буџет за плате запослених у спортској
организацији задуженој за развој и унапређење
школског спорта на територији града/општине
Укупан буџет за плате
запослених
Просечно издвајање за стално
запослене по спортском савезу

18.037.039,00

1.803.703.90

•
Колики је укупан буџет за набавку спортске опреме и реквизита за реализацију
програма школског спорта од стране града/општине?
Подаци које смо добили као одговор на постављено питање указују да се недовољно
улаже у опремање школских сала реквизитима и опремом за реализацију програма школског
спорта и то свега по општни/граду око 242.481,94 (види табелу бр. 29.). Да ова улагања нису
довољна говори и чињеница да већина фискултурних сала нису опремљене по нормативима
које је прописало Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Зато је преко
поребно направити анализу и план опремања фискултурних сала неопходном опремом.
Табела бр. 29. Укупан буџет за набавку спортске опреме и реквизита за реализацију
програма школског спорта од стране града/општине
Укупан буџет за набавку спортске опреме и реквизита
за реализацију програма школског спорта од стране
града/општине
Укупан буџет за набавку
опреме
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Просечно издвајање за набавку
опреме од стране
града/општине

242.481,94

•
Колики је укупан број реализованих спортских програма у организацији спортске
организације задужене за развој и унапређење школског спорта на територији
града/општине ?
Уколико се анализирају добијени подаци видеће се да је мали број реализованих
програма у организацији спортске организације задужене за развој и унапређење школског
спорта на територији града/општине. Наиме, када се упореди број запослених/ангажованих
и број програма видеће се да три особе које су запослене/ангажоване на годишњем нивоу по
општини/граду раде 1 програм у којем учествује око 1860 учесника. Ова чињеница још
једном говори у прилог потребе за стандардизацијом и рационализацијом.
Табела бр. 30. Укупан број реализованих спортских програма у организацији спортске
организације задужене за развој и унапређење школског спорта на територији
града/општине
Укупан број реализованих спортских програма у
организацији спортске организације задужене за
развој и унапређење школског спорта на територији
града/општине (навести називе програма)
Укупан буџет реализованих
програма
Просечно бој реализованих
програма по граду/општини

99

9

•
Колики је укупан број учесника реализованих спортских програма у току 2014.
године у организацији спортске организације задужене за развој и унапређење школског
спорта на територији града/општине?
Када се анализира број учесника у програмима организација које се баве развојем и
унапређењем школског спорта мора се напоменути чињеница да се овде заправо највише
говори о школским такмичењима на којима учествује мали проценат деце која су већ
најчешће укључена у рад спортских клубова. Заправо данас се у школском спорту такмиче
деца која се већ такмиче у својим спортским клубовима, а да ситуација буде још тежа многи
од ових такмичара наступа за своје школе у више спортова. Ова чињеница нас наводи на
закључак да су та деца преоптерећена, јер поред својих свакодневних тренинга и играња
утакмица, за клубове, викендом учествују и у такмичењима за школу. Ако још мало дубље
анализирамо проблем учешћа деце у школским спортским активностима онда морамо рећи
да заправо правог система такмичења, од нивоа разреда, преко школског такмичења, па
општинског, регионалног и коначно републиког такмичења и нема, већ се екипе директно
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пријављују за највише рангова такмичења, а да при томе у тим школама и нема секција које
би пратиле припрем екипа. Дакле, систем школског спорта се претворио само у систем
такмичења, а суштински нема укључивања великог броја деце у систем школског спорта јер
се за то „нема времена” и „јури” се резултат који никако не сме бити коначан циљ. Коначан
циљ и задатак школског спорта је укључивање што више деце у целогодишње физичко
вежбање и тек на крају и њихово учествовање на такмичењима школског спорта.
Табела бр. 31. Укупан број учесника реализованих спортских програма у току 2014. године
у организацији спортске организације задужене за развој и унапређење школског спорта на
територији града/општине
Укупан број учесника реализованих спортских
програма у току 2014. године у организацији спортске
организације задужене за развој и унапређење
школског спорта на територији града/општине
Укупан број учесника

3624

Просечно бој учесника по
програму по граду/општини

1860

•

Колики је укупан број школских секција у основним школама?

Уколико анализирамо добијене (види табелу бр 32.) податке видећемо да од 27
испитаних општина у 9 општина нема активности у вези са школским спортом. Што се тиче
секција, видимо да имамо по две секције по основној школи. Обавезу на реализацију секције
има сваки професор наставе физичког васпитања и коначно по једној основној школи има
више од два професора. Потребно је више радити на контроли реализације наставе физичког
васпитања како редовне, тако и секција, али контроле форме и фонда часова и суштинске
контроле у смислу доследене реализације програма наставе физичког васпитања.
Табела бр. 32.
Укупан број школских секција у основним школама
Укупан број школских секција

364

Просечно бој школских секција
по граду/општини

20

•

Колики је укупан број школских секција у средњим школама?

68

Извештај о спровођењу Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период
2014 – 2018. године и Акционог плана за њену примену, извештајни период 2015. година

Из приложених података се може видети да је гово дупло мањи број секција у
средњим школама (види табелу бр. 33.), а узрок може бити и зато што је дупло мањег броја
средњих школа у односу на основне. Али је коментар везано за активизам професора
физичког васпитања поново итекако везан за финансијски аспект. Наим, стиче се утисак да
професори нису мотивисани за реализацију вананаставних спортских активности, јер им то
није додатно плаћено. Са друге стране, исти ти професори врло често у школама у којима
раде воде своје клубове који функционшу на економским основама или се баве скаутингом
за одређене врсте спортова. Дакле да би се решио овај зачарани круг потребно је суштински
изменити систем школског спорта и то у смислу да такмичења нису приоритет, већ да
приоритет мора да буде већи обухват деце у смислу њиховог већег активизма у области
физичког вежбања.
Табела бр. 33.
Укупан број школских секција у средњим школама
Укупан број школских секција

131

Просечно бој школских секција
по граду/општини

9

•

Колики је укупан број школа које активно учествују у школским такмичењима?

Добијени резултати нам говоре да заправо половина анкетираних школа не реализује
секције у основним и средњим школама, али зато редовно учествују на такмичењима.
Неопходно је да се активности у области школског спорта не своде на такмичења, већ на
преманентну активност током целе школске године, а да такмичења буду само једна од
активности, где нарано приоритет не би смео да буде резултат, већ обухват деце укључених
у спортске активности Потреба и обавеза професора физичког васпитања је да у систем
вежбања, па и такмичења у школском спорту укључе што више деце. Ту пре свега мислимо
на децу која својим физичким предиспозицијама нису предиспонирани и за спорт, већ
напротив чак имају разне облике деформитета, или су гојазни или неухрањени. Дакле,
школа има обавезу да сви ученици имају право и обавезу да се баве физичким вежбањем у
оквиру наставе физичког васпитања и то у основним школама три пута недељно (два
обавезна часа физичког васпитања и један изборни спорт) и у средњим школама два пута
недељно.
Табела бр. 34.
Укупан број школа које активно учествују у школским
такмичењима
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Укупан број школа које
учествују на школским
такмичењима
Просечно школа које учествују
на школским такмичењима по
граду/општини

235

10

•
Да ли су школске сале опремљене по утврђеним нормативима Министарства
просвете (опрема, реквизити и др.)?
Уколико погледамо добијене резултате видећемо да готово половина од анкетираних
школа нема опремљене школске сале по нормативима које прописује Министарство
просвете, науке и технолошког развоја. То даље значи да се поставља питање и квалитета
реализације наставе тј. испуњења зацртаних планова и програма који су везани за
реализацију наставе.
Графикон бр. 19.

НЕ
48%

•

ДА
52%

Колики је укупан број школа које учествују у програму Министарства омладине и
спорта и Савеза за школски спорт „Спорт у школе”?

Добијени подаци говоре да се програм Министарства и Савеза за школски спорт
,,Спорт у школе” реализује у око 45% анкетираних општина и градова. То даље говори да је
акција за кратко време успела да анимира велики број школа и тиме обухвати и велики број
ђака узраста од 1 до 4 разреда основне школе. Прогам „Спорт у школе” је програм који је
усмерен на децу од првог до четвртог разреда са којима два пута недељно програм физичког
вежбања спроводе професори физичког васпитања и то потпуно бесплатно. Један од услова
је и да у овим активностима могу учествовати деца која нису чланови неког од спортских
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клубова и који су социјално угрожени или имају неки од деформитета. Програм до сада даје
одличне резултате и надамо се да ће заживети у свим општинама и градовима широм
Републике Србије.
Табела бр. 35. Укупан број школа које учествују у програму Министарства омладине и
спорта и Савеза за школски спорт „Спорт у школе”
Укупан број школа које учествују у програму
Министарства омладине и спорта „Спорт у школе”
Укупан број школа
98
Просечан број школа по
граду/општини

5

На крају анализе добијених података из области школског спорта приказаћемо
графикон бр. 20 у којем се види јасна структура утрошка буџетских средстава за потребе
развоја и унапређење школског спорта. 37,14% буџета одлази за плате запосленима који
реализују програма школског спорта што је више од Законом о спорту прописаног лимита
(лимит за финансирае плата износи 20%. од укупног буџета). За санацију објеката се издваја
око 37,65%, док се за набавку опреме утроши 4,59% буџета. Све ово нам говори да простор
за унапређење организације функционисања, али и финансирања првог приоритета
Стратегије, а то је развој и унапређење школског спорта, постоји и да се са озбиљном
реорганизацијом, подизањем свести о значају школског спорта и коначно издвајањем већег
буџета са буџета ЈЛС школски спорт би могао да доживи напредак у пуном капацитету.
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Графикон бр. 20.

Коментар: Основни закључак је да постоји велика заинтересованост у јавности да се
школски спорт унапреди и да се повећа обухват деце која би се укључила још активније у
наставу и ваннаставне активности у оквиру физичког васпитања. Међутим, декларативно
опредељење да је то добро за друштво није довољно да би се нешто и суштински променило.
Наиме, велика одговорност за унапређење ове области управо лежи на јединицама локалних
самоуправа које имају и право и обавезу да подижу капацитете школа како у смислу
изградње школских фискултурних сала, тако и у опремању истих опремом и реквизитима.
Активности Министарства које је значајно, у предходних неколико година, повећало буџет
за реализацију активности савеза за школски спорт Србије није довољно. Потребна је
синхронизована акција за унапређење школског спорта у свим сегментима и то свих
јединица локаланих самоуправа да би се овај проблем решио. Кроз Програме развоја спорта,
школски спорт је постављен као приоритет, а самим тим и кроз акциони план који прати
сваки Програм и предмет је програмског финансирања сваке јединице локлане самоуправе.
Зато су наша очекивања да за школски спорт и коначно нашу децу долазе бољи дани.
Истраживање нас наводи на неколико закључака који би се могли претворити у препоруке,
и то:
– да би савез надлежан за област школског спорта, уколико је нема, морао имати
информацију о броју запослених у спортским савезима надлежним за развој школског
спорта ажурирану из дана у дан јер се ради о мрежи њихових чланица над којима имају
одређену врсту одговорности;
– да савез располаже са више него довољно кадра за реализацију својих активности
и да се мора урадити анализа ангажованог кадра и то како кадра нацоналнг савеза, тако и
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чланица спортских савеза задужених за развој и унапређење школског спорта, те да приреди
стандардизацију процеса вођења савеза којим и био обухваћен број и квалитет кадра који
руководи територијалним савезима;
– Савез за школски спорт Србије као кровна организација мора вршити контролу, али
и едукацију кадрова који руководе спортским савезима задужених за развој и унапређење
школског спорта, а поштујући одредбе Закона о спорту и Правилника о номенклатури
спорских занимања и звања;
– Савез за школски спорт Србије као кровна организација мора успоставити
стандарде за реализацију програма њених чланица у смислу квалитета и обухвата;
– Савез за школски спорт Србије као кровна организација мора вршити перманентну
едукацију управљачког кадра њених чланица што значи не само радити на обуци генералних
секретара већ и кадра који осмишљава, планира и реализује програме у оквиру
територијалних спортских савеза;
– Савез за школски спорт као кровна организација заједно са Министарством,
Спортским савезом Србије и Сталном конференцијом општина и градова мора промовисати
Националну стратегију развоја школског спорта коју су донели управо органи савеза. Овом
стратегијом је јасно дефинисано како и на који начин доћи до бољег школског спорта и како
ће се на тај начин обухват деце које вежбају повећати.

5. Закључак и препоруке
Један од задатака овог истраживања јесте и израда одређених препорука како би се
решили детектовани проблеми и како би целокупни систем спорта у Републици Србији
постао козистентан у сваком смислу те речи. На почетку истраживања наглашено је да
систем финансирања спорта у Републици Србији није козистентан, али након истраживања
би се могли рећи да је један од највећих изазова што се Закон о спорту и Стратегија не
примењују у пуном капацитету, што заправо доводи до некозистентности читавог система.
Уважавајући намену овог извештаја намеће се кључна препорука.
Кључна препорука, како би се успоставио козистентан систем спорта на територији
Републике Србије, је обезбеђење услова за дословну примену Стратегије, Закона о спорту и
других закона који се односе на поље спорта и донетих подзаконских аката на свим нивоима
власти и то како од стране носилаца власти, тако и од стране спортских организација које су
корисници буџета Републике Србије (од републике, преко АП, до општина и градова).
Усвајањем Закона о спорту Републике Србије („Службени гласник РС”, број 10/16)
су ојачане претпоставке за суочавање са изазовима у вези са финансирањем програма од
стране јединица локалних самоуправа.
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7. АНАЛИЗА УЧЕСТВОВАЊА УЧЕНИКА И УЧЕНИЦА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ
ШКОЛА НА ШКОЛСКИМ СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ
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 по називом: „Анализа учествовања
ученика и ученица основних и средњих школа на школским спортским такмичењима у
Републици Србији”.
Анализа је реализована с циљем утврђивања броја ученика и ученица који узимају
учешће на школским спортским такмичењима како на општинском, тако и на окружном
нивоу. Такође, резултати анализе биће коришћени као егзактни подаци у пројектовању и
реализацији програма за унапређење школског и дечијег спорта у Републици Србији.
Задатак анализе је да се утврди:
1. који је број ученика и ученица узео учешће на школским спортским такмичењима;
2. који је процентуални однос учешћа девојчица и дечака на школским спортским
такмичењима;
3. скалирање популарности спортских грана код школске популације одн. у којој
спортској грани је најбројније учешће ученика и ученица;
4. који је округ има процентуално највеће учешће школске популације на школским
спортским такмичењима;
5. популарност спортских грана по административним окрузима.
Школска спортска такмичења предстваљају организоване спортске активности из
области физичког образовања и васпитања која су одобрена од стране Министарства
омладине и спорта и Министартва 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 (општинки, окружни, међуокружни, републички и светска школска
првенства);
– Олимпијске спортске игре ученике Републике Србије;
– Мале олимпијске игре;
– Спорт плус програм;
– Ђак репортер;
– Твој лајк за мој плес.
Анализа је реализована у оквиру редовног извештавања координатора школског
спорта у Републици Србији. Координатор школског спорта, поред организације и
реализације система школског спорта, има обавезу да периодично и месечно извештава
Сектор за аналитику програма и пројекта Савеза за школски спорт Србије о реализованим
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 2014/2015. години.
За потребе ове анализе коришћен је табеларни упитник извештавања прилагођен
сваком округу и свакој спортској грани. Упитник је сачињен од стране стручих лица
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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 анализе.
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 анализе представља чињеница да је њоме обухваћено 26
административних округа, што представља репрезентативни узорак.
На основу обраде података добијених из табеларних упитника координатора
школског спорта добијени су следећи резултати.
Општински ниво школских спортских такмичења представља најрелевантнији
податак, јер исти је коначан број деце која су узела учешће у школском спорту Републике
Србије.
7.1. Број ученика и ученица који је узео учешће на школским спортским такмичењима
У школским спортским такмичењима учешће узимају:
– 97.796 ученика и ученица основних и средњих школа – 24,13% од укупне школске
популције у Републици Србији;
– 55.112 ученика и ученица основних школа, (30.766 ученика основних школа, 24.346
ученица основних школа);
– 21.759 ученика и ученица средњих школа, (14.487 ученика средњих школа, 7.272
ученица средњих школа); 8.135 екипе у категорији ученика и ученица основних и средњих
школа од чега:
o 5.382 екипа у категорији основних школа (2.966 у категорији ученика
и 2.416 у категорији ученица);
o 2.753 екипа у категорији средњих школа (1.800 у категорији ученика и
953 у категорији ученица).
7.2. Процентуални однос учешћа девојчица и дечака на школским спортским такмичењима
У систем школских спортских такмичења, иако је пропозицијама предвиђен скоро
исти проценат учешћа девојчица и дечака (у малом фудбалу не постоји категорија
омладинке), дечаци су нешто заинтересованији за ову област и чине 58.86% укупног броја
укључене деце у систем (45.253) док девојчице су у 41.14% заступљене (31.618).
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Графикон 1. Процентуално ушеће девојчице и дечака на школским спортским
такмичењима
7.3. Скалирање популарности спортских грана код школске популације
Табела 1. приказује скалирање популарности спортских грана код школске популације
односно у којој спортској грани је најбројније учешће ученика и ученица
СПОРТ
Пливање
Гимнастика
Стони тенис
Стрељаштво
Атлетика
Рукомет
Кошарка
Одбојка
Мали фудбал
Мале ОИ
*СПОРТ +
УКУПНО:

ПИОНИРИ
Е
П
1878
60
313
375
1263
149
538
313
3202
348
4167
425
4414
401
4150
752
7718
286
3123

ПИОНИРКЕ
Е
П
1214
116
546
239
745
126
402
282
2752
257
3037
258
2648
468
4851
479
4830
301
3321

3109

2526

30766

24346

ОМЛАДИНЦИ
Е
П
550
15
68
222
751
102
373
142
1449
215
2636
248
2579
248
2511
489
3570

1681

14487

ОМЛАДИНКЕ
Е
П
339
17
81
123
384
90
333
122
1144
117
1441
118
1201
232
2341

819

7264

УКУПНО
Е

П

208
959
467
859
937
1049
1349
1720
587

3981
1008
3143
1646
8555
11281
10842
13853
16118
6444
20925
97.796

8.135

Табела 1. Укупан број ученика/учесника општинских такмичења у појединачној и екипној
конкуренцији
Из табеле 1. и графикона 1. 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 1.720 екипа односно 16.118
ученика и ученица. Одмах иза малог фудбала је одбојка (1.349 екипа и 13.853 појединаца),
рукомет (937 екипа и 11.281 појединаца) и кошарка (1.049 екипа и 10.842 појединца).
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БРОЈ УЧЕСНИКА У ШКОЛСКИМ СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
ПО СПОРТСКИМ ГРАНАМА
Општински ниво такмичења

20925

16118
13853
10842

11281
8555
6444

3143

3981
1646

1008

Графикон 2. Укупан број ученика/учесника општинских шклских спортских такмичења по
спортским гранама
*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: Бициклизам,
Брдски крос, Пиротски крос, школска спортска такмичења у одбојци, кошарци, малом
фудбалу и рукомету за ученике 5. и 6. разреда, Мини атлетика, Баскет 3 на 3, Екоолимпијада,
Вазнесењска трка, Куп Толеранције, Мини рукомет, тенис...
7.4. Административни окрузи са највећим процентуалним учешћем школске популације на
школским спортским такмичењима
Резултат задатка број 4 има две врсте вредности:
7.4.1 Укупан број ученика и ученица која су узела учешће у одређеном округу,
7.4.2 Процентуални приказ у односу на број основнх и средњих школа
административном округу (самим тим и према броју становника).

у

7.4.1 Укупан број ученика и ученица која су узела учешће у одређеном округу
У табели 2. представљен је преглед броја учесника школских спортских такмичења
по административним окрузима.
АДМИНИСТРАТИВНИ
ОКРУГ
СЕВЕРНОБАЧКИ
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ОПШТИНСКИ НИВО
ОСНОВНИ ПРОГРАМ
СПОРТ +
2.212
753

УКУПНО
2.965
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СЕВЕРНОБАНАТСКИ
СРЕДЊОБАНАТСКИ
ЈУЖНОБАНАТСКИ
ЈУЖНОБАЧКИ
ЗАПАДНОБАЧКИ
СРЕМСКИ
КОЛУБАРСКИ
МАЧВАНСКИ
МОРАВИЧКИ
РАСИНСКИ
ПОМОРАВСКИ
ЗЛАТИБОРСКИ
РАШКИ
ШУМАДИЈСКИ
ЈАБЛАНИЧКИ
ПЧИЊСКИ
ПИРОТСКИ
БОРСКИ
НИШАВСКИ
ЗАЈЕЧАРСКИ
БРАНИЧЕВСКИ
ТОПЛИЧКИ
ПОДУНАВСКИ
ГРАД БЕОГРАД
КОС.МИТРОВИЦА
УКУПНО:

2.271
2.922
5.296
5.301
1.746
6.312
1.723
3.331
2.606
3.181
3.807
3.510
2.796
2.128
2.487
2.420
1.151
2.743
3.796
1.712
1.500
659
2.535
7.594
1.132
76.268

241
1.705
495
1.221
357
25
193
22
29
3.000
8
7.000

24
228

3.620
2.004
20.925

2.512
4.627
5.791
5.301
1.746
6.669
1.723
3.356
2.606
3.374
3.829
3.539
2.796
5.128
2.495
2.420
8.151
2.743
3.796
1.736
1.728
659
2.535
11.214
3.136
97.796

Табела 2. Преглед броја ученика учесника општинских такмичења по административним
окрузима
Из табела 2. уочљиво је да највећи број учесника школских спортских такмичења
има град Београд који броји 17 општина и највећи број основних и средњих школа (7.594).
Одмах иза је Сремски округ (6.312), Јужнобачки (5.301) и Јужнобанатски (5.296).
У оквиру програма Спорт плус, Пиротски округ укључује 7.000 ученика и ученица
кроз различите спорткске приредбе (Пиротски крос који се организује два пута годишње),
Град Београд (3.620) који својим Б програмом укључује ученике 5. и 6. разреда у спортске
игре. Крагујевац и Шумадијски округ традиционално организује манифестацију под
називом Олимпијски дани, која подразумева такмичења у 27 различитих спортских грана у
пет радних дана. Учешће узимају и општине Кнић, Рача и Страгар.
7.4.2 Процентуални приказ у односу на број основнх и средњих школа
административном округу (самим тим и према броју становника)

у

Правилником о организацији школских спортских такмичења, поред дефинисаних
спортских грана које су у систему школског спорта, дефинишу се 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
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школа у општинама, с друге, једноставно је одредити максималан број екипа и појединаца
који могу узети учешће на општинском нивоу такмичења.
У односу на тај податак одређује се процентуално учешће ученика на школским
спортским такмичењима – графикон 3.
Сремски округ има највеће процентуално учешће ученика и ученица на
општинском нивоу школских спортских такмичења чак 42.40%, одмах затим следи
Поморавски округ са 38.93%, Борски (33.99%) и Зајечарски (32%). 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.
АДМИНИСТРАТИВНИ ОКРУГ
%
са највећим процентуалним учешћем ученика и ученица
1.
Сремски округ
42,40%
2.
Поморавски округ
38,93%
3.
Борски округ
33,99%
4.
Зајечарски округ
32,00%
5.
Расински округ
31,25%
6.
Јужнобанатски округ
30,54%
7.
Севернобанатски округ
29,79%
8.
Пиротски округ
29,21%
9.
Косовскомитровачки округ
27,54%
10.
Подунавски округ
26,13%
Табела 3. Процентуално учешће ученика и ученица на општинском нивоу такмичења по
административним окрузима
р/б
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ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА НА ШКОЛСКИМ СПОРТСКИМ
ТАКМИЧЕЊИМА - ОПШТИНСКИ НИВО
ПО АДМИНИСТРАТИВНИМ ОКРУЗИМА
КОС.МИТРОВИЦА
ГРАД БЕОГРАД
ПОДУНАВСКИ
ТОПЛИЧКИ
БРАНИЧЕВСКИ
ЗАЈЕЧАРСКИ
НИШАВСКИ
БОРСКИ
ПИРОТСКИ
ПЧИЊСКИ
ЈАБЛАНИЧКИ
ШУМАДИЈСКИ
РАШКИ
ЗЛАТИБОРСКИ
ПОМОРАВСКИ
РАСИНСКИ
МОРАВИЧКИ
МАЧВАНСКИ
КОЛУБАРСКИ
СРЕМСКИ
ЗАПАДНОБАЧКИ
ЈУЖНОБАЧКИ
ЈУЖНОБАНАТСКИ
СРЕДЊОБАНАТСКИ
СЕВЕРНОБАНАТСКИ
СЕВЕРНОБАЧКИ
0,00

27,54
15,80
26,13
20,34
16,84

32,00
26,64

33,99
29,21
18,57
20,85
20,17
20,17
24,32

38,93
31,25
25,60
27,42
23,80

44,70
14,80
20,49
30,54
23,37
29,76
24,02
5,00

10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00

Графикон 3. Графички приказ процентуалног учешћа ученика и ученица на општинском
нивоу такмичења по административним окрузима
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7.5

Популарност спортских грана по административним окрузима.

СТРЕЉАШТВО

КОШАРКА

ОДБОЈКА

РУКОМЕТ

МАЛИ ФУДБАЛ

МОИ

АТЛЕТИКА

ПЛИВАЊЕ

ГИМНАСТИКА

АДМИНИСТРАТИВНИ
ОКРУГ
СЕВЕРНОБАЧКИ
СЕВЕРНОБАНАТСКИ
СРЕДЊОБАНАТСКИ
ЈУЖНОБАНАТСКИ
ЈУЖНОБАЧКИ
ЗАПАДНОБАЧКИ
СРЕМСКИ
КОЛУБАРСКИ
МАЧВАНСКИ
МОРАВИЧКИ
РАСИНСКИ
ПОМОРАВСКИ
ЗЛАТИБОРСКИ
РАШКИ
ШУМАДИЈСКИ
ЈАБЛАНИЧКИ
ПЧИЊСКИ
ПИРОТСКИ
БОРСКИ
НИШАВСКИ
ЗАЈЕЧАРСКИ
БРАНИЧЕВСКИ
ТОПЛИЧКИ
ПОДУНАВСКИ
ГРАД БЕОГРАД
КОС.МИТРОВИЦА

СТОНИ ТЕНИС

Задатак анализе је био испитати популарност спортских грана по
административним окрузима односно доћи до одговора у којој спортској грани су школска
такмичења најмасовнија.

32.64
32.50
23.89
37.16
16.42
15.30
61.04
53.15
39.68
46.15
46.47
72.55
36.67
23.61
33.33
26.61
28.36
50.76
55.95
35.33
20.83
48.15
30.56
33.67
7.02
55.56

0.00
8.75
0.00
19.92
9.07
19.40
30.18
19.82
16.67
57.69
8.65
31.37
17.33
0.00
16.67
20.16
21.39
25.00
15.48
43.56
44.05
0.00
8.33
20.75
7.94
0.00

32.08
42.88
40.75
47.13
36.58
18.03
64.86
33.78
35.71
49.04
53.08
52.55
38.27
40.28
0.00
29.03
26.72
43.18
54.76
32.80
43.39
13.33
25.00
30.61
7.20
57.50

40.63
51.63
41.83
60.92
50.63
16.39
68.24
44.59
49.21
51.92
55.38
65.00
52.00
58.06
32.75
35.48
36.12
50.00
67.14
42.40
55.36
16.67
49.44
42.86
8.68
66.67

19.36
23.75
29.17
30.46
8.82
12.77
60.14
16.22
30.95
35.58
39.10
39.46
35.33
22.74
20.76
18.55
13.43
22.92
52.38
26.44
60.71
24.44
30.32
50.51
28.38
22.92

61.85
60.45
61.57
62.99
56.17
30.77
84.68
43.75
49.53
45.56
74.44
86.63
50.39
59.02
65.38
52.38
51.13
45.29
75.92
39.20
80.85
41.77
72.14
75.58
50.21
74.29

9.85
30.56
5.73
15.67
4.67
17.97
28.75
12.35
35.23
0.00
0.00
25.71
0.00
0.00
0.00
13.95
13.02
27.95
9.20
9.92
24.12
12.50
0.00
9.91
11.73
0.00

32.40
16.13
34.83
48.22
12.24
9.92
53.04
15.68
20.95
36.25
37.69
61.76
29.07
11.46
18.50
20.08
19.03
36.82
33.33
33.27
0.00
15.11
0.00
18.16
23.50
13.33

12.55
12.57
5.14
4.44
9.34
5.61
10.96
19.30
0.00
0.05
13.57
0.00
3.91
0.00
14.57
6.33
0.00
0.00
2.75
16.43
3.98
6.97
0.00
0.00
5.39
0.00

0.00
21.56
12.92
1.72
13.42
13.93
6.59
0.00
8.33
0.00
12.74
0.00
14.83
0.00
1.88
0.00
3.54
24.43
5.95
25.00
0.00
11.11
11.11
14.54
3.64
0.00

Табела 4. Процентуална заступљеност спортских грана на школским спортским такмичењима по
аминистративним окрузима

Из табеле 4. се уочава да је највећа излазност на школска такмичења у стоном
тенису у Поморавском округу (72,55%), у стрељаштву у Нишавском округу (43,56%). У
спортским играма Сремски округ има највћу излазност у кошарци (64,86%) и одбојци
(68,24%), Зајечарски у рукомету (60,71%), у малом фудбалу предњачи Поморавски округ
(86,63%). Мале олимпијске игре су најпопуларније у Мачванском (35,23%). Ситуација се
базичним спортовма је следећа: Сремски округ предњачи у атлетици (53,04%), Колубарски
округ у пливању (19,30%), а Нишавски у спортској гимнастици (25%).
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ПРОЦЕНТУАЛНА ЗАСТУПЉЕНОСТ СПОРТСКИХ ИГАРА НА ШКОЛСКИМ
СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА ПО АДМИНИСТРАТИВНИМ ОКРУЗИМА
МАЛИ ФУДБАЛ
КОС.МИТРОВИЦА

РУКОМЕТ

ОДБОЈКА

74,29

22,92
50,21

28,38

8,68
7,20

ПОДУНАВСКИ

72,14

30,32

49,44

25,00

БРАНИЧЕВСКИ

41,77

24,44

16,67
13,33

ЗАЈЕЧАРСКИ
НИШАВСКИ

75,58

50,51

42,86

30,61

ТОПЛИЧКИ

26,44
32,80

50,00

43,18

51,13

13,43

36,12

26,72

ЈАБЛАНИЧКИ

67,14

45,29

22,92

ПЧИЊСКИ

52,38

18,55

35,48

29,03
20,76
0,00

РАШКИ

65,38
32,75
59,02
58,06

22,74
40,28

ЗЛАТИБОРСКИ

50,39
52,00

35,33
38,27

ПОМОРАВСКИ

39,46

РАСИНСКИ

39,10

86,63
65,00

52,55

МОРАВИЧКИ

74,44
55,38
53,08
45,56

35,58

МАЧВАНСКИ

51,92
49,04
49,53
49,21

30,95
35,71

КОЛУБАРСКИ

43,75
44,59

16,22
33,78

СРЕМСКИ

60,14
68,24
64,86

ЗАПАДНОБАЧКИ

84,68

30,77

12,77
16,39
18,03

56,17

8,82

50,63

36,58

ЈУЖНОБАНАТСКИ

30,46
47,13

СРЕДЊОБАНАТСКИ

СЕВЕРНОБАЧКИ

75,92

52,38
54,76

ПИРОТСКИ

СЕВЕРНОБАНАТСКИ

80,85

60,71

55,36

43,39
39,20
42,40

БОРСКИ

ЈУЖНОБАЧКИ

66,67

57,50

ГРАД БЕОГРАД

ШУМАДИЈСКИ

КОШАРКА

29,17

62,99
60,92
61,57

41,83
40,75
60,45

23,75
42,88

51,63
61,85

19,36
32,08

40,63

Графикон 4. Процентуална заступљеност спортских игара на школским спортским такмичењима по
аминистративним окрузима
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ПРОЦЕНТУАЛНА ЗАСТУПЉЕНОСТ БАЗИЧНИХ СПОРТОВА НА ШКОЛСКИМ СПОРТСКИМ
ТАКМИЧЕЊИМА ПО АДМИНИСТРАТИВНИМ ОКРУЗИМА

ГИМНАСТИКА
КОС.МИТРОВИЦА

0,00
0,00

ПОДУНАВСКИ

0,00

ТОПЛИЧКИ

0,00
0,00

23,50
14,54
18,16
11,11

БРАНИЧЕВСКИ
ЗАЈЕЧАРСКИ

11,11

6,97
0,00
0,00

15,11

3,98

НИШАВСКИ
2,75

ПИРОТСКИ

0,00

ПЧИЊСКИ

0,00

ЈАБЛАНИЧКИ

0,00

ШУМАДИЈСКИ
РАШКИ

33,33
24,43
36,82

3,54
19,03
6,33

20,08
14,57

0,00
0,00

14,83
29,07

0,00
0,00

61,76
12,74
13,57

0,00

КОЛУБАРСКИ

0,00

36,25
8,33
20,95
15,68
6,59

СРЕМСКИ
ЗАПАДНОБАЧКИ

5,61

ЈУЖНОБАЧКИ
1,72

9,92
13,42
12,24
48,22
12,92
34,83
12,57

0,00

53,04

13,93

4,44
5,14

СЕВЕРНОБАНАТСКИ

19,30

10,96

9,34

СРЕДЊОБАНАТСКИ

СЕВЕРНОБАЧКИ

37,69

0,00
0,05

МАЧВАНСКИ

ЈУЖНОБАНАТСКИ

18,50

11,46
3,91

РАСИНСКИ
МОРАВИЧКИ

33,27

5,95

1,88

ЗЛАТИБОРСКИ
ПОМОРАВСКИ

25,00

16,43

БОРСКИ

АТЛЕТИКА

13,33
3,64
5,39

ГРАД БЕОГРАД

ПЛИВАЊЕ

12,55

21,56
16,13
32,40

Графикон 5. Процентуална заступљеност базичних спортова на школским спортским такмичењима
по аминистративним окрузима
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ПРОЦЕНТУАЛНА ЗАСТУПЉЕНОСТ СТРЕЉАШТВА, СТОНОГ ТЕНИСА И
МАЛИХ ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА НА ШКОЛСКИМ СПОРТСКИМ
ТАКМИЧЕЊИМА ПО АДМИНИСТРАТИВНИМ ОКРУЗИМА
МОИ

КОС.МИТРОВИЦА

СТРЕЉАШТВО

55,56
11,73

ГРАД БЕОГРАД

7,94
7,02
9,91

ПОДУНАВСКИ
ТОПЛИЧКИ

0,00

БРАНИЧЕВСКИ

0,00

20,75

33,67

8,33

30,56
12,50
48,15
24,12
20,83

ЗАЈЕЧАРСКИ

43,56

35,33
9,20

БОРСКИ

15,48

55,95
27,95
25,00

ПИРОТСКИ
13,02

ПЧИЊСКИ

21,39

13,95

ЈАБЛАНИЧКИ
ШУМАДИЈСКИ

0,00

РАШКИ

0,00
0,00

ЗЛАТИБОРСКИ

0,00

20,16

26,61
33,33

23,61
17,33

36,67
25,71

РАСИНСКИ

0,00

МОРАВИЧКИ

0,00

50,76

28,36

16,67

ПОМОРАВСКИ

31,37

72,55

8,65

46,47
57,69

46,15

МАЧВАНСКИ

35,23

16,67
12,35

КОЛУБАРСКИ

39,68

19,82

53,15
28,75
30,18

СРЕМСКИ

61,04

17,97
19,40
15,30

ЗАПАДНОБАЧКИ
4,67

ЈУЖНОБАЧКИ

9,07

ЈУЖНОБАНАТСКИ
0,00

СЕВЕРНОБАНАТСКИ
СЕВЕРНОБАЧКИ

44,05

9,92

НИШАВСКИ

СРЕДЊОБАНАТСКИ

СТОНИ ТЕНИС

0,00
0,00

37,16

5,73
23,89
8,75

0,00

16,42
15,67
19,92

30,56
32,50

9,85
32,64

Графикон 6. Процентуална заступљеност стрељаштва, стоног тениса и Малих олимпијских игара на
школским спортским такмичењима по аминистративним окрузима
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8. РЕАЛИЗАЦИЈА ОПШТЕГ ЦИЉА: 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.
8.1. Реализација посебног циља − Успостављена потпуна база података, односно
евидентирано и евалуирано постојеће стање спортске инфраструктуре
У периоду 2014 – 2015. године планиране су три активности у оквиру којих је реализовано
следеће:
8.1.1. Активност: Истраживање о стању спортске инфраструктуре у РС
На основу усвојене Стратегије предвиђено је истраживање о стању спортске
инфраструктуре у Републици Србији. Тим поводом,образована је Радна група за реализацију
активности: Истраживање о стању спортске инфраструктуре у Републици Србији. Радна
група је образована од предстаника Министарства, Завода за спорт и медицину спорта
Републике Србије, Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, Олимпијског комитета
Србије, Спортског савеза Србије и Сталне конференције градова и општина, и броји 7
чланова и 7 заменика чланова.
Задатак Радне групе је да припреми и прати спровођење истраживања о стању
спортске инфраструктуре у Републици Србији, као и да дефинише истраживачки поступак
и параметре за утврђивање реалне слике постојећег стања спортске инфраструктуре у
Републици Србији, у складу са Акционом планом за спровођење Стратегије развоја спорта
у Републици Србији од 2014. до 2018. године, а након тога и сачини извештај о спроведеном
истраживању. Наведене послове Радна група ће извршити у складу са роковима утврђеним
у Акционом планом за спровођење Стратегије, а најкасније до 31. децембра 2017. године.
Од свог формирања до краја 2015. године, Радна група је разматрала следеће теме:
– план активности за реализацију задатка повереног Радној групи;
– тренутне активности или расположивост подацима неопходним за реализацију
задатка повереног Радној групи у институцијама чији су представници делегирани у исту;
– институционално спровођење истраживања;
– дефинисања истраживачког поступка и параметара за утврђивање реалне слике
постојећег стања спортске инфраструктуре у Републици Србији;
– информисање и обавештавање о плану спровођења истраживања;
– извештавање о раду.
При разматрању свих тема дневног реда на састанцима Радне групе, у оквиру
задатака дефинисаних Акционим планом Стратегије, констатована је и чињеница
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незаменљиве улоге Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, нарочито у
утврђивању методологије рада, публикације завршног извештаја и резултатата добијених
истраживањем, имајући у виду да су, између осталих, то делатности којима се Завод бави.
С обзиром да Завод располаже различитим подацима о спортским објектима као што су
матична евиденција и рангирање спортских објеката, од изузетног је значаја да ти подаци
при истраживању буду доступни. При разматрању форме и садржине упитника за
истраживање спортске инфраструктуре, констатована је неопходност коришћења дела
података из матичних евиденција на начин који ће накнадно бити утврђен, а према
методологији истраживачког поступка која је усвојена на предлог Министарства од стране
Радне групе.
Радна група ће у свом раду на истраживању инсистирати на сарадњи свих
институција које су у прилици да располажу одговарајућим подацима или да исте могу
доставити на даљу обраду, а то су: Покрајински секретаријат за спорт и омладину, јединице
локалних самоуправа, представници територијалних спортских савеза, овлашћена лица из
општина и градова, школе, спортски центри, власници спортских објеката, спортска
друштва и друге институције и појединци из спорта у Србији.
Покрајински секретаријат за спорт и омладину је до сада спроводио различита
истраживања о одрeђеним типовима спортских објеката (школски спортски објекти,
спортски центри, спортске хале и други) и евидентно је да ће ти подаци бити доступни при
сагледавању реалне слике стања спортске инфраструктуре у Републици Србији.
У наредном периоду, након успостављања процедуре и усвајања неопходних
докумената за спровођење истраживања, улога именованих лица за спровођење Стратегије
у јединицама локалних самоуправа, осим институција које су већ поменуте, биће
незаменљива, јер представљају сараднике Радне групе на прикупљању неопходних података
или усмеравању рада на истим у својим територијалним срединама. Крајњи циљ утврђивање
реалне слике тренутног стања спортских објеката у Србији, њихова функционалност,
одрживост, територијална распорострањеност, концентрација у односу на број
потенцијалних корисника као и потреба за будућим улагањем у њихову адаптацију,
реконструкцију или изградњу нових, у складу са принципима стварања подједнако
квалитетних услова за бављење спортом у Србији као и принципима одрживог развоја.
Министарство је кроз активан и стручан рад израдило предлоге нацрта следећих
докумената неопходних за истраживачки поступак: методолошки поступак за истраживање,
упитник за истраживање стања спортске инфраструктуре и структуру садржаја завршног
Извештаја о постојећем стању спортске инфраструктуре у Републици Србији. На
заједничком састанку, концепте наведених докумената, тим Министарства је презентовао
Радној групи која је исте и усвојила.
Од свих институција и појединаца којима ће се Радна група обратити, очекује се
кооперативност и ефикасност која ће резултирати стварању јединствене базе података о
постојећим спортским објектима и што ће омогућити добијање јасних смерница за потребу
будућих улагања у спортске објекте у Републици Србији.
У свом петомесечном раду, Радна група је у односу на задате циљеве у раду,
реализовала следеће активности:
– извршена је анализа плана активности за реализацију повереног задатка дефинисања истраживачког поступка и параметара за утврђивање реалне слике постојећег
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стања спортске инфраструктуре у Републици Србији;
– размотрене су тренутне активности или расположивост подацима неопходним за
реализацију задатка повереног Радној групи у институцијама чији су представници
делегирани у исту;
– разматрана је могућност за институционално спровођење истраживања;
– извршена је припрема информације/обавештења о планирању и начину спровођења
истраживања за регионалне састанке Сталне конференције градова и општина, односно
обуку „Планирање и спровођење Програма развоја спорта у јединицама локалне
самоуправе”, који су се одржали у Зрењанину, Нишу и Београду под покровитељством
Министарства, Сталне конференције градова и општина и Спортског савеза Србије.
Информација је припремљена у писаној форми, и подељена је свим учесницима одржаних
састанака;
– усвојен је методолошки поступак за истраживање, по предлогу Министарства;
– усвојен је упитник који ће се користити при истраживању, по предлогу
Министарства;
– усвојен је нацрт садржаја завршног Извештаја о постојећем стању спортске
инфраструктуре у Републици Србији, по предлогу Министарства;
– извршена је припрема предлога за одабир начина за стварање базе података;
– одређене су смернице за даљи рад Радне групе.
На основу предложеног методолошког поступка предметног истраживања
дефинисано је следеће:
I.
Прикупљање података ће се вршити с једне стране Упитником, преко особе која је
одређена за праћење спровођења Стратегије на својој припадајућој територији у ЈЛС, а уз
помоћ територијалних спортских савеза и надлежних служби општина и градова, и са друге
стране на основу обрађених података из Матичне евиденције спортских објеката Завода за
спорт и медицину спорта Републике Србије.
II.
Стварање базе података прикупљених Упитником, могуће је реализовати на два
начина:
✓
Попуњавањем excel табеле од стране особа задужених у јединицама локалних
самоуправа и унос података у посебно креирану базу података од стране једног задуженог
извршиоца са познавањем информатичких технологија (у оквиру институције под
ингеренцијом Министарства);
✓
Израдом софтверске апликације за директан унос података од стране лица задужених
за праћење спровођења стратегије и корисника/власника објеката на ЈЛС у базу;
III.
Унос података у формирану базу података (активност извршиоца задуженог за
креирање базе података);
IV.
Обрада података, (активност извршиоца задуженог за креирање базе података);
V.
Анализа података (активност Радне групе);
VI.
Писање извештаја (активност Радне групе);
VII. Објава извештаја (на сајту МОС, или друго);
VIII. Публиковање извештаја (активност Завода за спорт и медицину спорта РС).
У складу са роком за реализацију активности Радне групе, задатим Акционим планом
Стратегије да до краја календарске 2017. године у потпуности заврши посао на истраживању
постојећег стања спортске инфраструктуре, Радна група наставља своје активности.
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8.1.2. Активност: Категоризација спортских објеката
У циљу уређењa система спортске инфраструктуре у Републици Србији
категоризација спортских објеката представља један од корака ка стварању могућности
системског и адекватног праћења стања спортске инфраструктуре и планирања развоја и
унапређења ове области.
У складу са Законом о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон),
а на основу Правилника о националној категоризацији спортских објеката („Службени
гласник РС”, број 103/13) Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије извршио је
прелиминарно рангирање спортских објеката уписаних у Матичне евиденције у току 2013.
и 2014. године. Регулативом је прописано да се рангирање спортских објеката утврђује на
основу врсте спортских активности, техничких карактеристика спортског објекта и нивоа
такмичења за које испуњава услове. На основу спроведене процедуре од стране
Министарства, Спортског савеза Србије, Олимпијског комитета и Завода за спорт и
медицину спорта Републике Србије су обједињени резултати рангирања за 363 спортска
објекта уписана у матичне евиденције у току 2013. и 2014. године. У првој категорији се
налази 6 објеката (2%), у другој категорији 70 објеката (19%), у трећој 60 објеката (17%) и
ванкатегорије 227 објеката (62%).
Напомињемо да је категоризација спортских објеката и Правилник о националној
категоризацији спортских објеката први урађен у Србији и региону. Како је у 2015. години
припреман нови Закон о спорту, који је усвојен у фебруару 2016. године, процес
категоризације спортских објеката биће настављен у складу са новим Законом о спорту.
8.1.3. 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.
8.2. Реализација посебног циља – Системски планирана, реконструисана и изграђена
спортска инфраструктура
У периоду 2014–2015. године планирано је шест активности у оквиру којих је
реализовано следеће:
8.2.1. Активност: Анализирање потреба за бројем и структуром спортских објеката у
Републици Србији
Реализација ове активности условљена је утврђеном сликом постојећег стања
спортске инфраструктуре у Републици Србији. Након завршеног истраживања, предвиђеног
у претходно наведеном посебном циљу (успостављена потпуна база података, односно
евидентирано и евалуирано постојеће стање спортске инфраструктуре) постојаће могућност
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исказивања потребе за конкретном структуром спортских објеката.
До периода када ће бити окончан рад на утврђивању стања спортске инфраструктуре
у Републици Србији, у Министарству је креиран програм финансирања кроз јавне позиве у
оквиру расположивог буџета.
8.2.2. Активност: Креирање програма изградње спортских објеката, укључујући
приоритетно и завршетак започетих спортских објеката
У 2015. години у складу са чл. 114. и 115. Закона о спорту и Правилника о одобравању
и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени
гласник РС”, број 49/12), Министарство је расписало јавне позиве за финансирање у 2016.
години:
– јавни позив за пријаву јединица локалних самоуправа ради учешћа у програму–
пројекту у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката на
подручју Републике Србије (за локалне самоуправе из четврте групе развијености) за који је
поднето 22 пријаве са укупно захтеваним средствима у износу од 213.888.635,55 динара.
Прегледом достављених пријава констатовано је да су 3 потпуне и исправне, са укупно
захтеваним средствима у износу од 22.851.747,19 динара, уз напомену да је у буџету за 2016.
годину обезбеђено 3.800.000,00 динара;
– јавни позив за пријаву јединица локалних самоуправа ради учешћа у програму–
пројекту: завршетак изградње спортских објеката на територији Републике Србије „Заврши
започето” за који је поднето је укупно 48 пријава са укупно захтеваним средствима у износу
од 1.163.156.481,18 динара. Прегледом достављених пријава констатовано је да су 3 потпуне
и исправне, са укупно захтеваним средствима у износу од 73.497.969,72 динара, уз напомену
да је у буџету за 2016. годину расположиво 6.701.175,68 динара.
8.2.3 Активност: Планирање потребних финансијских средстава
Планирано је да ће се Програм развоја спортске инфраструктуре у Републици Србији
реализовати кроз једну програмску активност и три пројекта:
1) Програмска активност – Изградња и капитално одржавање спортске
инфраструктуре обухвата пројекте изабране путем конкурса „Заврши започето” и пројекте
изградње нових и капиталног одржавања постојећих спортских објеката у локалним
самоуправама из 4. групе развијености;
2) Пројекат – Изградња атлетског стадиона у Новом Пазару подразумева изградњу
објекта стадиона који ће садржати: травнати терен површине 7.350м2, атлетску стазу
површине 7.868м2, трибине капацитета за 2.490 гледалаца, подтрибински простор са
атлетским тунелом, просторијама за судије и церемоније, свлачионицама и помоћним
техничким просторијама. За реализацију овог пројекта предвиђена је фазна градња сходно
висини обезбеђених средстава. Потписан је уговор и почетком 2016. год. очекује се почетак
извођења радова;
3) Пројекат – Реконструкција ОСК ''Караташ'' у Кладову – друга фаза, започет је 2015.
године;
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4) Пројекат – Изградња атлетске дворане у Београду подразумева окончање радова
последње фазе изградње која је започела 2012. године;
5) Пројекат – Подршка Европским интеграцијама и припрема пројеката за период
2014-2020. има за сврху побољшање социјалне инфраструктуре кроз реконструкцију,
обнову и унапређење услова безбедности дечјих игралишта. Овим пројектом планирана је
реконструкција дечијих игралишта и омладинских спортских терена у неколико локалних
самоуправа у виду подршке промоцији спорта као најздравијој активности за провођење
слободног времена, како у раном детињству тако и у младости. Реконструкцијом ових
објеката повећаће се њихова сигурност и безбедност.
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8.2.4. Активност: Спровођење програма изградње спортских објеката
У периоду од 2014 – 2015. године спроведене су активности у оквиру којих је на
изградњи, адаптацији и реконструкцији спортских објеката реализовано следеће:
Завршени пројекти 2014. и 2015. године
Ред.
број

Општина/Град

1.

Ариље

2.

Бела Паланка

3.

Београд

4.

Велика Плана

5.

Власотинце

6.

Кладово

7.

Краљево

8.

Крупањ
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Назив пројекта
Реконструкција и
адаптација малих
типских спортских
терена на територији РС
Изградња спортских
терена за мале спортове
на градском стадиону у
Белој Паланци - терен за
кошарку
Изградња атлтске
дворане у Београду - I
фаза
Реконструкција и
адаптација малих
типских спортских
терена на територији РС
Изградња терена за мале
спортове у ОШ "Доситеј
Обрадовић", Свође
Реконструкција
Омладинско спортског
кампа "Караташ", прва
фаза у Кладову
Изградња фискултурне
сале у ОШ "Браћа
Вилотијевић" и Средњој
пољопривредној школи у
Краљеву, партија II
Реконструкција и
адаптација малих
типских спортских
терена на територији РС

Износ

Година

2,802,120.00

2015

2,500,000.00

2015

211,047,621.22

2012/
2014

2,802,120.00

2015

2,500,000.00

2015

53,000,000.00

2015

74,887,665.90

2014

2,802,120.00

2015
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Завршени пројекти 2014. и 2015. године

9.

Кучево

10.

Куршумлија

11.

Љиг

12.

Љубовија

13.

Неготин

14.

Рашка

Реконструкција и
адаптација малих
типских спортских
терена на територији РС
Санација свлачионица
терена за мале спортове
Гимназије и Економске
школе
Изградња терена за мали
фудбал
Реконструкција и
адаптација малих
типских спортских
терена на територији РС
Реконструкција и
адаптација малих
типских спортских
терена на територији РС
Изградња игралишта за
мале спортове,
Настасићко поље у
Рашки

2,802,120.00

2015

1,342,922.76

2014

2,745,198.00

2014

2,802,120.00

2015

2,802,120.00

2015

1,751,475.96

2014

761,315.28

2015

15.

Рашка

Адаптација и санација
сутеренског дела у
спортској хали, Рашка

16.

Сврљиг

Изградња трибина на СЦ
"Пастириште"

753,860.79

2014

Тител

Реконструкција и
адаптација малих
типских спортских
терена на територији РС

2,802,120.00

2015

Тутин

Реконструкција и
адаптација малих
типских спортских
терена на територији РС

2,802,120.00

2015

17.

18.

УКУПНО 18:
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Реализовани пројекти по регионима
2014. - 2015. година
КОСОВО И МЕТОХИЈА
0,00
63.604.240,00

2015.
година

ЈУЖНА И ИСТОЧНА
СРБИЈА
ШУМАДИЈА И ЗАПАДНА
СРБИЈА

14.771.915,28

БЕОГРАДСКИ

0,00

ВОЈВОДИНА

2.802.120,00

0,00
2.096.783,55

2014.
година

79.384.339,86
211.047.621,22
0,00

0,00

50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00

Табеларни приказ пројеката спортске инфраструктуе реализованих у периоду
од 2014 — 2015. године
Уложено финансијских
Назив – тип објекта спортске
Број реализованих
средстава из буџета РС
инфраструктуре
пројеката
(дин. са ПДВ)
Спортски камп
1
53,000,000.00
Атлетска дворана
1
211,047,621.22
Отворени терени
12
31.913.633,96
Фискултурна сала
1
74,887,665.90
Остали спортски објекти
3
2.858.098,83
Укупно
18
373,707,019.91
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Изградња, реконструкција, адаптација, санација и капитално одржавање спортских
објеката у Републици Србији и Националног инвестиционог плана у анализираном периоду,
обухватала је следеће пројекте:
1) Изградња атлетске дворане у оквиру војног комплекса касарне „Генерал Јован
Мишковић”, у Београду
Пројекат представља изградњу првог затвореног атлетског тренинг центра са
могућношћу организовања такмичења до регионалног нивоа, чија изградња је започела
2012. године реализацијом I фазе овог пројекта. Укупна површина објекта је око 7.200м2 и
садржи дворански простор са трибинама капацитета за 1000 гледалаца и помоћни простор
за спортисте и администрацију.
Унутар дворане пројектована је стаза са четири овалне траке дужине 200м, а у њеном
средишњем делу су стазе за трчање дужине 50м и 60м, као и четири борилишта за скок са
мотком, скок у даљ-троскок, скок у вис и за бацање кугле.
Сви радови на овом објекту окончани су 8. фебруара 2016. године. У току је технички
преглед и примопредаја радова.
2) Реконструкција и изградња Омладинског спортског кампа „Караташ”
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.
Прва фаза пројекта, 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.
Пројекат је финансиран средствима Министарства и Завода за спорт и медицину
спорта Републике Србије.
У току је припрема друге фазе реконструкције ОСК „Караташ“ у Кладову, чија је
реализација планирана у 2016. години.
3) Атлетски стадион у Новом Пазару
4) Реконструкција и адаптација малих спортских терена на територији Републике
Србије
Министарство је у току 2015. године финансирало пројекат „Реконструкција и
адаптација малих спортских терена на територији Републике Србије” у осам јединица
локалних самоуправа: Крупњу, Љубовији, Тутину, Ариљу, Кучеву, Неготину, Тителу и
Великој Плани.
Реализација пројекта је подељена у две фазе. Прва фаза реализована је из средстава
локалних самоуправа, и подразумевала је извођење припремних радова. Друга фаза
реализована је из средстава Министарства и обухватала је завршне радове на
реконструкцији терена (асфалтирање терена, обележавање и опремање терена за четири
врсте спорта - рукомет, мали фудбал, баскет и одбојку).
5) Пројекти који се финансирају са економске класификације 463 - Трансфери
осталим нивоима власти
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Пројекат „Унапређење спортске инфраструктуре у најнеразвијеним јединицама
локалних самоуправа”
На три локације у Србији, из буџетских средстава Министарства, у 2015. години
реализован је пројекат „Унапређење спортске инфраструктуре у најнеразвијеним
јединицама локалних самоуправа”.
Адаптација и санација сутеренског дела спортске хале изведена је у Рашки, терени за
мале спортове изграђени су у месту Свође, у оквиру ОШ „Доситеј Обрадовић” у Општини
Власотинце, и на градском стадиону у Белој Паланци.
6) Пројекат у оквиру програма „Заврши започето”, завршетак изградње спортске
хале у Бојнику
Пројекат се реализује заједничким улагањем Министарства и општине Бојник.
Изградња објекта почела је 1998. године финансирањем из буџетских средстава
Општине Бојник и општинског самодоприноса. Пројектом из 2015. године предвиђени су
радови на машинским и електро инсталацијама, као и припадајући или незавршени
грађевински радови. Пројектом је предвиђена хала бруто површине око 2500м2, који се
састоји од борилишта спортске хале са трибинама капацитета за 1000 гледалаца, пратећих
просторија, административно управног дела и техничких просторија. Извођење завршне
фазе радова је у току.
7) Пројекти који се финансирају из средстава Националног инвестиционог плана
Пројекат „Типска спортска хала за школски спорт у Ужицу”, Крчагово
Реализацијом пројекта „Типска спортска хала за школски спорт у Ужицу”, Крчагово,
предвиђена је изградња објекта бруто површине око 1555м2, који се састоји од сале са
трибинама и анекса са пратећим просторијама.
Изградња хале почела је 2010. године и одвија се у етапама сходно висини
обезбеђених средстава. Радови који су до сада изведени, финансирани су из Националног
инвестиционог плана, и то из буџета Републике Србије и кредита Европске инвестиционе
банке „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру“, из буџета Града Ужица и из
буџета Министарства.
У току је технички преглед и примопредаја изведених радова фазе започете у 2015.
год. којом није предвиђено извођење целог објекта, већ покривање и затварање спортске
сале са пратећим техничко технолошки условљеним позицијама радова.
Пројекaт „Изградња фискултурне сале у ОШ „Доситеј Обрадовић” у Волујцу, Шабац
Реализација пројекaт „Изградња фискултурне сале у ОШ „Доситеј Обрадовић” у
Волујцу”, Шабац, финансирана је средствима Министарства, Европске инвестиционе банке
и буџетских средстава Града Шапца. Изградња објекта започела је 2012. године и прекинута
је раскидом уговора са претходним извођачем радова.
Пројектом је предвиђена изградња фискултурног блока укупне бруто површине
2
800м , који садржи фискултурну салу и спратни објекат анексног дела. Фискултурна сала,
димензија 18х29м, димензионисана је по стандардима за обављање свих спортских
дисциплина предвиђених наставним програмом (вежбе на справама, кошарку, одбојку,
рукомет, елементе атлетике и друго). Анексни део је двоетажни, својом формом прати
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постојећи школски објекат са којим је директно повезан преко ходника. Састоји се из
свлачионица, санитарних просторија, просторија за наставно особље, а садржи и малу салу.
Из напред наведеног може се закључити да су Акционим планом утврђени посебни
и општи циљеви, као и активности у оквиру њих, у потпуности реализовани од стране
Министарства за анализирани период.

9. ПРИПРЕМА И УСВАЈАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА У ЈЕДИНИЦАМА
ЛОКАЛНИХ САМУПРАВА И НАЦИОНАЛНИМ ГРАНСКИМ СПОРТСКИМ
САВЕЗИМА И ОБАВЕЗЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА У СКЛАДУ
СА НОВИМ ЗАКОНОМ О СПОРТУ
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Јединица локалне самоуправе утврђује Програм развоја спорта на својој територији,
у складу са Стратегијом и то у року од годину дана од дана доношења Стратегије (члан 192.
став 5. Закона о спорту). Рок за достављање програма развоја спорта Министарству је био 6.
јануар 2016. године.
На основу званично достављених Програма развоја спорта Министарству стањe је
следећe:
1) Министарству је до сада достављено 125 усвојених Програма развоја спорта;
2) 5 јединица локалних самоуправа су усвојиле Програм развоја спорта и процесу
су званичног достављања Министарству – Кула, Деспотовац, Сврљиг, Кучево и Бела Црква;
3) 15 јединица локалних самоуправа је у процесу писања, или је Програм развоја
спорта завршен и пред усвајањем је од стране надлежног органа јединице локалне
самоуправе. Очекује се да преостали градови/општине у току фебруара усвоје програме.
Разлог је, проблем неефикасности у раду, а у неким градовима/општинама се као проблем
детектује скупштинска већина за усвајање. У питању су 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. Власотинце – у процесу је писања;
12. Медвеђа – у процесу је писања;
13. Нови Кнежевац – у процесу је писања;
14. Љиг – у процесу је писања;
15. Кладово – у процесу је писања.
4) са подручја Косова и Метохије је достављено 12 усвојених Програма;
5) градске општине Земун и Лазаревац су доставиле усвојене Програме.
Национални грански спортски савези олимпијских и неолимпијских спортова чији се
програми финасирају у складу са општим интересом кроз редовне годишње програме, су
такође написали програм по активностима за 2015. годину, сагледавајући документ
Стратегије и Акционог плана са позиције одговорне институције и партнера, на основу
планираних активности, мера/задатака, а руководећи се индикаторима и роковима
активности. Програм је обухватио све активности у којима је национални грански спортски
савез одговорна институција или партнер, са посебним нагласком на сагледавање
очекиваних исходе Стратегије, а посебно на повећаљње број врхунских спортских резултата
на међународним спортским такмичењима за 10–20% до 2018. године. Програми
националних гранских спортских савеза који се ослањају на Стратегију и Акциони план
дали су Министарству оквир за утврђивање приоритета расхода на месечном и кварталном
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нивоу, пружају одговоре за програмски буџет – у које конкретне сврхе се средства троше,
на који начин је такав утрошак средстава повезан с циљевима Стратегије и коначно какви
се резултати остварују. Захваљујући и овом виду сарадње, реализација буџета је била у
складу са очекиваном динамиком.
Од 87 националних гранских спортских савеза, финансираних кроз годишње
програме Министарства, програме за 2015. годину није доставило 6 националних гранских
спортских савеза.
Све кровне организације, Олимпијски комитет Србије, Спортски савез Србије и
Паролимпијски комитет Србије, индиректни буџетски корисници Завод за спорт и медицину
спорта Републике Србије и Антидопинг Агенција Републике Србије, као и Покрајински
секретаријат за спорт и омладину су доставили и имена одговорних особа и њихових
заменика за спровођење Стратегије и Програм рада за 2015. годину.
Закон о спорту Републике Србије („Службени гласник РС”, број 10/16) који је ступио
на снагу 16. фебруара 2016. године значајно унапређује улогу јединица локалне самоуправе
у систему спорта Републике Србије. Јединице локалне самоуправе, по овом закону, имају
следећа права и обавезе:
– да у свом буџету обезбеде одговарајућа средства за задовољавање потреба и
интереса грађана које су утврђене у члану 137. став 1. Закона о спорту јединица локалне
самоуправе, уз поштовање приоритета утврђених Законом о спорту;
– да обезбеде да потребе грађана који се односе на подстицање и стварање услова за
што веће бављење грађана спортом, изградњу, одржавање и опремање спортских објеката и
физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт имају приоритет при
избору програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у јединици
локалне самоуправе, односно да друге програме одобре тек након што се задовоље наведене
потребе грађана;
– да утврде које су организације у области спорта са седиштем на територији
јединице локалне самоуправе од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе,
поштујући критеријуме утврђене Законом о спорту, категоризацију организација у области
спорта у јединици локалне самоуправе и програме развоја спорта у јединици локалне
самоуправе;
– да преко надлежних органа уреде ближе услове, критеријуме и начин и поступак
доделе средстава из буџета јединице локалне самоуправе, односно одобрење програма за
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе
и начин јавног објављивања података о предложеним програмима за финансирање,
одобреним програмима и реализацији одобрених програма. При доношењу одговарајућег
правилника јединице локалне самоуправе су у обавези да поштују одредбе Закона о спорту
и подзаконских аката донетих на основу овог закона које се односе на услове, критеријуме
и начин одобрења програма и пројеката, односно финансирање делатности којима се
остварује општи интерес у области спорта, закључење уговора, подношење извештаја,
контролу реализације и обавезу враћања добијених средстава, сходно се примењују и на
програме, односно делатности којима се задовољавају потребе грађана у области спорта у
јединицама локалне самоуправе;
– да једној организацији у области спорта не одобре путем финансирања одређеног
програма више од 20% средстава од укупне суме средстава буџета јединице локалне
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самоуправе предвиђених за финансирање програма из области спорта, с тим да се трошкови
одобреног програма морају односити, по правилу, најмање 15% на активности повезане са
спортом деце;
– да обезбеди систем програмског финансирања задовољења потреба и интереса
грађана у области спорта у јединици локалне самоуправе, поштујући при том разлике
утврђене Законом о спорту између годишњих посебних програма организација у области
спорта и права надлежног територијалног спортског савеза као овлашћеног предлагача;
– да достављају Министарству омладине и спорта извештаје о одобреним и
реализованим програмима и пројектима којима се задовољавају потребе и интереси грађана
у области спорта. Ови подаци ће бити део јединственог информационог система о
финансирању спорта из јавних прихода и од стране јавних предузећа;
– да донесу програм развоја спорта за територију јединице локалне самоуправе, који
ће бити усклађен са Националном стратегијом развоја спорта;
– да утврде категоризацију организација у области спорта са своје територије, водећи
рачуна о националним категоризацијама спортова и националних гранских спортских савеза
и специфичним потребама и интересима аутономне покрајине, односно јединице локалне
самоуправе;
– да врше инспекцијски надзор над радом организација у области спорта на својој
територији, осим оног надзора који је законом поверен Министарству и аутономној
покрајини;
– да оснивају организације у области спорта у складу са законом и финансирају
њихову делатност. Ово укључује и могућност да у споразуму са одређеним спортским
удружењем преузму оснивачка права над одређеним спортским привредним друштвом
(спортским клубом) које настане променом правног облика спортског удружења у то
привредно друштво, с тим да ова могућност у истој грани спорта постоји само у односу на
једно спортско привредно друштво.
Остварењем наведених права и реализацијом обавеза јединица локалне самоуправе
систем спорта у Републици Србији би требало да функционише на квалитетнији и
транспарентнији начин, уз посебно квалитативно унапређење клупског спорта.

10. 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, временски оквири и,
коначно, процена да ли су за њихову реализацију потребна материјална средства. Ради
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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, 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 локалне самоуправе, 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 8. јануара
2016. године свим поменутим одгворним институцијама. Рок за доставу упитника био је 29.
јануар 2016. године.
Имајући у виду да се ради о првој години извештавања и чињеници да нису сви
успели да генеришу квантификоване податке у захтеваном формату, обухват прикупљених
и обрађених података ипак омогућава увид у фактичко стање у области развоја спорта и
представља базну вредност у односу на коју ће се наредних година мерити успешност
спровођења Стратегије и остваривање приоритетних циљева. Овакво праћење и
извештавање о 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;
8.8. Негативне појаве у спорту − 3 показатеља.
Посебно треба истаћи да је већина показатеља родно диференцирана.
Очекује се да ће сви релевантни актери одговори за развој и промоцију спорта од
2016. године почети да прикупљају податке у складу са захтеваним показатељима, што ће у
наредним годинама омогућити боље праћење напретка у односу на Стратегијом дефинисане
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исходе. Такође се очекује да ће одговорне институције и остале заинтересоване стране
почети да достављају квалитетније, поузданије и свеобухватне информације.
Графички приказ одабраних показатеља по приоритетима из Акционог плана заснива
се на обради попуњених Упитника које су доставили:
Достављен упитник
Није попуњен
Делимично
Попуњен
попуњен
Министарство одбране
+
Министарство унутрашњих послова
Министарство просвете, науке и
технолошког развоја
Олимпијски комитет Србије
Параолимпијски комитет Србије
Антидопинг агенције РС
Завод за спорт и медицину спорта РС
Регулаторно тело за електронске медије
Савез за школски спорт Србије
Покрајински секретаријат за спорт и
омладине
Покрајински завод за спорт и медицину
спорта
Јединице локалне самоуправе
Спортски савез Србије
Национални грански спортски савези

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
14.5%
+
27.2%

50.3%

35.2%

28.2%

44.6%

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 10 од
17 београдских општина. Диференцирани су по роду кад год је то имало 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
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Проценат деце и омладине које се организовано баве
школским спортом у градовима
78%

22%

42%
58%

Не баве се
Дечаци који се баве
Девојчице које се баве

Проценат деце и омладине које се организовано баве
школским спортом у граду Београду

69%

59%

31%
41%

2. Показатељ
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Девојчице које се баве
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Проценат ученика који похађа школске спортске секције у
општинама
Не похађају
43%
80%

20%

57%

Дечаци који се баве
Девојчице које се баве

Проценат ученика који похађа школске спортске секције у
градовима

45%
87%

13%

Не похађају
Дечаци који се баве
Девојчице које се баве

55%

Проценат ученика који похађа школске спортске секције у
граду Београду

Не похађају
82%

3. Показатељ
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39%
61%

Дечаци који се баве
Девојчице које се баве
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Просечан број ваншколских спортских активности по јлс
(2015)
30
20
10
0
општине

градови

Дечаци

Београд

Девојчице

4. Показатељ

Проценат деце и младих (основношколски средње-школски
узраст) који се баве школским спортским такмичењима у
општинама

74%

26%

41%
59%

Не баве се
Дечаци који се баве
Девојчице које се баве

Проценат деце и младих (основношколски средње-школски
узраст) који се баве школским спортским такмичењима у
градовима

88%

41%
12%

59%

Не баве се
Дечаци који се баве
Девојчице које се баве
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Проценат деце и младих (основношколски средње-школски
узраст) који се баве школским спортским такмичењима у
граду Београду
71%

47%

29%

53%

Не баве се
Дечаци који се баве
Девојчице које се баве

5. Показатељ

Проценат студената који се баве спортским такмичењима у
општинама
68%
96%

4%
32%

не баве се
жене
мушкарци

Проценат студената који се баве спортским такмичењима у
градовима
36%
97%

3%
64%

не баве се
жене
мушкарци

Проценат студената који се баве спортским такмичењима у
Београду
70%
97%

3%

30%
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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.)
Напомена: Град Београд није у предвиђеном року успео да прикупи захтеване податке за овај
приоритет, тако да графикони приказују стање рекреативног спорта по одабраним
показатељима агрегираним и упросеченим само за општине и градове.
1. Показатељ

Проценат рекреативаца до 65 година у општинама

94%

6%

69%
31%

Не баве се рекреативним
спортом
Жене

Проценат рекреативаца до 65 година у градовима

91%

9%

54%
46%

Не баве се рекреативним
спортом
Жене
Мушкарци
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2. Показатељ

Проценат рекреативаца преко 65 година у општинама
67%
99%

1%
33%

Не баве се рекреативним
спортом
Жене
Мушкарци

Проценат рекреативаца преко 65 година у градовима
Не баве се рекреативним
спортом
59%
98%

2%
41%

Жене
Мушкарци

3. Показатељ

Проценат особа са инвалидитетом укључених у спортске
активности у општинама
71%
97%

3%
29%

Нису укључени
Жене
Мушкарци

Проценат особа са инвалидитетом укључених у спортске
активности у градовима
74%
96%

4. Показатељ
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4%

26%

Нису укључени
Жене
Мушкарци
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Проценат лица са сметњама у развоја укључених у
спортске активности у општинама

Нису укључени

96%

4%

59%

Жене

41%

Мушкарци

Проценат лица са сметњама у развоја укључених у
спортске активности у градовима

Нису укључени
96%

4%

74%

Жене
26%

Мушкарци

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
спортски савези) (АП 7.3.1.2 и 7.3.1.3.)
1. Показатељ
У току 2015. године, освојено је укупно 30 медаља на релевантним спортским
такмичењима у олимпијским и параолимпијским спортским дисциплинама, чијим
освајачима је Влада преко Министарства исплатила новчане награде укупне вредности
1.835.000,00 евра у динарској противвредности на дан исплате. Током 2015. године,
108

Извештај о спровођењу Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период
2014 – 2018. године и Акционог плана за њену примену, извештајни период 2015. година

репрезентативци Србије су на релевантним такмичењима, Европским играма, Универзијади
и Специјалној Олимпијади освојили укупно 68 медаља, 22 златне, 21 сребрну, 25
бронзаних.Укупно је на свим такмичењима освојено 728 медаља од тога 246 златних, 205
сребрних и 277 бронзаних.
Освојене медаље

Ниво такмичења
Укупно

Златне

Сребрне

Бронзане

Светска првенства

75

26

25

24

Светски купови

78

27

24

27

Светска лига

3

1

2

0

Прве Европске игре младих

15

8

3

4

28.Летња Универзијада

7

1

2

4

Европска првенства

103

27

30

46

Европски купови

86

26

21

39

Медитеранско првенство

17

6

4

7

Балканска првенства

290

101

78

111

Европско универзитетско
првенство
EYOF

5

1

0

4

8

2

4

2

Олимпијске игре Специјалне
Олимпијаде
Остала такмичења

17

6

6

5

33

15

5

9

Укупно

728

246

205

277

2. Показатељ

Број спортских организација који се финансирају преко буџета
Републике / јлс

100
50
0
У општинама

3. Показатељ
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У градовима

У Београду
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БРОЈ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ОБЛАСТИ ВРХУНСКОГ
СПОРТА У ЈЛС

85,8

2,3
У општинама

4,6
У градовима

У београдским
општинама

4. Показатељ
Број финансираних међународних такмичења чији је домаћин наше земља је 52 и то
преко 31 нацоналног гранског спортског савеза, ранга балканских шамионата,
међународних турнира, кросева, маратона, купова земаља југоисточне Европе, европских и
светских шамионата. Национална спортска такмичења се финасирају кроз годишње
програме и то 87 националних гранских спортских савеза.
5. Показатељ
У 2015. години је било 370 стипендираних категорисаних спортиста из 48
националних гранских спортских савеза од стране Министарства.
Према подацима из градова/општина:
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Број стипендираних категорисаних спортиста у ЈЛС

Жене

29,5%

Мушкарци

70,5%

Приоритет 4 – Развој и унапређење спортске инфраструктуре
Мери се помоћу 5 показатеља:
Усвојен правилник о категоризацији спортских објеката (АП 7.4.1.1.)
Извршена анализа стања спортске инфраструктуре (АП 7.4.1.1.)
Проценат броја објеката унетих у матичне евиденције (АП 7.4.1.1.)
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 пројектнотехничком документацијом (АП 7.4.1.2.)
1.
2.
3.
4.

1. Показатељ

Усвојен правилник о категоризацији спортских објеката у
општинама
13%

Да

87%

Усвојен правилник о категоризацији спортских објеката у
градовима
22%

78%
111
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2. Показатељ

Извршена анализа стања спортске инфрастуктуре у
општинама
Да

42%
58%

Извршена анализа стања спортске инфрастуктуре у
градовима

56%
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44%

Да
Не
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3.

Показатељ

Проценат броја објеката унетих у матичне евиденције

100%
43.5%

80%

57.9%

60%
40%

56.5%
42.1%

20%
0%
У општинама
Унети у евиденције

У градовима
Нису унети у евиденције

4. Показатељ
БРОЈ АДАПТИРАНИХ И РЕКНСТРУИСАНИХ ОТВОРЕНИХ И
ЗАТВОРЕНИХ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА

30.8

5.7

У општинама

113

У градовима
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5. Показатељ

Број спортских објеката са припремљеном просторно
планском и пројектно техничком документацијом

6.4

1.3

У општинама

У градовима

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.) – приказано у посебном поглављу
овог Извештаја: 6. Истраживање — финансирање остваривања општег интереса
у области спорта у јединицама локалне самоуправе које су носиоци активности у
акционаом плану стратегије стр.31.
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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Број волонтера укључених у систем спорта
400
200
0
У општинама

У градовима
Жене

Мушкарци

На основу података достављених од националних гранских савеза у 2015. години је
учествовало 5760 волонтера у програмским активностима 80 гранских савеза (просек: 44,7
волонтера по савезу). На узорку од 49 гранских савеза произилази да је број волонтерки био
1043, а волонтера 1625 што одговара односу 60.9% (м) : 39.1% (ж).
2. Показатељ
(видети графикон на стр. 31 овог Извештаја)
3. Показатељ

*Са подручја АП Косово и Метхија је достављено 9 усвојених програма. Ови програми
нису укључени у горњи графикон.
4. Показатељ
Од 80 националних гранских спортских савеза 74 су усвојила Програм развоја, док 6
није (просек: 90% : 10%)
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5. Показатељ

Проценат жена руководилаца у организацијама у области
спорта
3,8875

3,531578947

У општинама

У градовима

8.2 Стручно-истраживачки рад у спорту и информациони системи
Мери се помоћу једног показатеља: Број квалификованих спортских стручњака (АП
8.2.1.1.)

Број квалификованих спортских стручњака
10,9%
Мушкарци
89,1%

Жене

8.3. Спорт у војсци
У 2015. години Министарство одбране је почело са израдом Правилника о спортској
делатности за потребе Министарства одбране и Војске Србије, чије усвајање је планирано
до краја 2016. године. Представници Војске Србије учествовали су на 53. светском војном
првенству у скијању, где су уз помоћ Невене Игњатовић која је наступила за војни тим,
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освојили друго екипно место у велеслалому за жене. Уз подршку Спортског савеза Србије
са 28 учесника је представљена земљу на 6. Светским војним играма у Републици Кореји,
такмичењу познатом као „Олимпијске војне игре”. Организована су два тренинг кампа на
Копаонику, зимски и летњи, као и такмицење у футсалу из програма CISM „Спорт и мир”,
на којем су учествовали представници бивших република.
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). Министарство унутрашњих послова је позитивно
одговорило у вези с овим показатељом, али није доставило квантификоване податке.
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.)
2. Број спортских објеката са унапређеном енергетском ефикасношћу (АП 8.6.1.1)

Спорт препознат у туристичкој понуди у општинама

26%

Да
74%

Не

Спорт препознат у туристичкој понуди у градовима
11%
Да

89%

8.7. Медији у спорту
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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 детаљним информацијама које је
Министарству доставило Регулаторно тело за електронске медије (РЕМ). Табела која следи
приказује проценте укупно емитованог спортског програма на националним телевизијама.
У те проценте урачунати су сви спортски преноси, као и емисије намењене спорту и
спортским догађајима. Може се констатовати да осим на РТС-у, спорта, па макар то били и
преноси спортских догађаја, има веома мало. С друге стране, ако изузмемо само један наслов
на РТВ-у, РТС производи, што је за сваку похвалу, палету тематски разнородних емисија
којима се промовише спорт.
Заступљеност спортских програмских садржаја за период
01. јануар – 31. децембар 2015. на националним тв каналима
Заступљеност спортских
Назив ПМУ
Трајање спортских садржаја
садржаја
РТС 1
22.23:20:16
6,32*
РТС 2
66.08:22:41
18,24
ТВ Б92
05.17:27:13
1,58
ТБ Прва
10:43:13
0,12
РТВ Пинк
00:00:00
0
Хепи ТВ
20:04:07
0,26
*Проценти се односе на укупно емитован програм током целе календарске 2015. гоидине.
Највише спортских програмских садржаја у 2015. години било је на програмима
јавног сервиса. Поменути садржаји су највеће учешће у укупно емитованом програму
остварили на програму РТС 2 који је током посматраног периода приказивао спортске
преносе.
На програмима комерцијалних пружалаца медијских услуга ова врста програма је
присутна у далеко мањем обиму. Осим ТВ Б92 који је током посматраног периода редовно
приказивао програмски сегмент „Спортски преглед”, на програмима ТВ Прва, РТВ Пинк и
Хепи ТВ ова врста садржаја емитована је у процентима мањим од 0,30%.
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. Показатељ
Према достављеном Упитнику Министарства унутрашљих послова, произлази да
није било насиља на спортским теренима.
2. Показатељ
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Према достављеном Упитнику Министарства унутрашљих послова, произлази да
није било намештања мечева.
3. Показатељ
У 2015. години, Антидопинг агенција Републике Србије је спровела 761 допинг
контролу, односно 703 контроле спортиста и 58 контрола коња. У 2015. години
констатовано је 8 допинг позитивних спортиста (сви су мушкарци) и 3 допинг позитивна
коња. Код наведних 8 допинг позитивних спортиста регистровано је коришћење укупно 9
забрањених супстанци. Од тога су 3 анаболички стероиди, 1 је неспецифични стимуланс, 1
је диуретик, а 4 су канабиноиди.
Ако се статистички посматра број допинг позитивних спортиста у односу на број
спроведених контрола у 2015. тај проценат је нешто већи од 1%, односно на нивоу смо
светског просека. Овај тренд очитава се већ последње 4 године и указује на то да је
интензивна едукација дала очекиване резултате и да је 4% допинг позитивних спортиста
констатованих у периоду 2006 – 2010. године дефитивно смањен и доведен на ниво светског
просека.
Проценат допинг позитивних коња износи 5,17% у односу на број спроведених
контрола у извештајном периоду. Овакав резултат је охрабрујући пошто представља пад за
више од 50% у односу на 2014. годину, када је проценат допинг позитивних коња износио
10,71%.
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