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1. УВОД
Овај документ јесте извештај Министарства омладине и спорта (у даљем тексту:
Министарство) о спровођењу Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период
2014 – 2018. године (у даљем тексту: Стратегија) и односи се на 2016. годину.
Стратегију је донела Влада, на предлог Министарства, за период од пет година и
Стратегијом се утврђује:
1) стање у области спорта које постоји у тренутку доношења Стратегије;
2) основни принципи на којима се темељи развој спорта у Републици Србији;
3) краткорочни, периодични и дугорочни спортско-развојни циљеви у периоду за
који се доноси и носиоци реализације тих циљева;
4) садржина, обим и процењена вредност активности на реализовању
постављених спортско-развојних циљева;
5) обавезе и задаци носилаца јавне власти свих нивоа и носилаца спортских
програма на реализацији постављених спортско-развојних циљева;
6) програм изградње спортских објеката од значаја за Републику Србију.
Средства за реализацију Стратегије обезбеђују се у буџету Републике Србије, као
и у буџету аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе.
1.2. Структура Извештаја о спровођењу Стратегије
Структура Извештаја одражава приказ кључних активности које су Министарство
и сви релевантни актери спровели током 2016. године са циљем спровођења Стратегије
и то:
1) Покрајинског секретaријата за спорт и омладину
2) Завода за спорт и медицину спорта
3) Антидопинг агенције Републике Србије
4) Спортског савеза Србије, Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског
комитета Србије и других одговорних националних гранских спортских савеза Србије
5) Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства одбране
и Министарства унутрашњих послова
6) Акредитованих високошколских установа
7) Регулаторног тела за електронске медије
Ради координисане имплементације Стратегије Министарство је деловало у два
правца:
– даље креирање институционалних механизама (фокалних тачака) и њихово
формално препознавање на централном и локалном нивоу;
– наставак изградње капацитета за планирање, праћење и извештавање о
спровођењу Стратегије.
Министарство је определило да је од приоритетне важности у 2016. години био
наставак изградње капацитета свих релевантних актера, како би се обезбедио системски
и одржив приступ у спровођењу, праћењу и извештавању о постигнутом учинку у
спровођењу Стратегије и достизању циљева.
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Наставак изградње капацитета кључних актера за спровођење Стратегије:
Доношење новог Закона о спорту („Службени гласник РС”, брoj 10/16)
Именовање лица одговорних за имплементацију Стратегије након конституисања
скупштина јединица локалних самоуправа

Достављање модела Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
остварује општи интерес у области спорта у јединици локалне самоуправе и модела
Правилника о категоризацији спортских организација које делују на територији
јединице локалне самоуправе
Приручник „Спорт за финансирање програма у области спорта у јединицама локалне
самоуправе”

Систем едукације –
за доносиоце одлука у
јединицама локалних
самоуправа и упознвање
са свим процедурама и
прописима који се тичу
доношења одлука о
финансирању програма из
области спорта

Систем континуиране комуникације и консултације:
Е-мрежа: креиран систем перманентне размене
информација свих кључних актера

Дописи Министарства, електронска пошта и
телефонска комуникација, састанци, посете ЈЛС,
саветовање и подршка у изради Правилника у
складу са Законом о спорту

Настављено креирање референтног оквира за праћење учинка у области развоја спорта

Народна скупштина Републике Србије усвојила је нови Закон о спорту
(„Службени гласник РС”, брoj 10/16). Чланом 182. став 1. овог закона прописано је да
ће се подзаконски акти предвиђени законом донети у року од две године од дана
ступања на снагу овог закона. Ставом 2. истог члана, прописано је да ће се, изузетно од
става 1. овог члана, подзаконски акти из члана 65. став 7. и члана 120. став 2, као и акта
из члана 136. став 2, и члана 138. став 2. донети у року од 90 дана од дана ступања на
снагу овог закона.
Имајући у виду напред наведено, министар омладине и спорта је донео следеће
Правилнике:
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1) Правилник о садржини и начину вођења Регистра удружења, друштава и савеза у
области спорта („Службени гласник РС”, брoj 32/16);
2) Правилник о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и
спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта („Службени
гласник РС”, брoj 51/16);
3) Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварује општи интерес
у области спорта („Службени гласник РС”, брoj 64/16);
4) Правилник о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и
области спорта у Републици Србији („Службени гласник РС”, брoj 95/16);
5) Правилник о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију
(„Службени гласник РС”, брoj 64/16).
Уважавајући приоритете Стратегије, у Извештај су укључена и поглавља која се
односе на приоритетни циљ Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски
спорт: Коментар истраживања стања у образовно–васпитним установама у Србији у
вези са школским спортом из 2008. године и Анализа учествовања ученика и ученица
основних и средњих школа на школским спортским такмичењима у Републици Србији;
Реализација приоритетног 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 и њихово поређење са вредностима из 2015. године.
2. ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ: РАЗВОЈ СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ И ШКОЛСКИ СПОРТ
У оквиру приоритетног циља 7.1. Развој спорта деце и омладине, укључујући и
школски спорт, у складу са Акционим планом, стручни тим Савеза за школски спорт
Србије у сарадњи са Министарством, реализовао је коментар истраживања стања у
образовно–васпитним установама у Србији у вези са школским спортом из 2008. године
и анализу под називом „Анализа учествовања ученика и ученица основних и средњих
школа на школским спортским такмичењима у Републици Србији”.
2.1. Коментар истраживања стања инфраструктуре у школама Републике Србије и
њихова опремљеност
У оквиру посебног циља 7.1.1.1. Побољшани материјално-технички услови за
реализацију активности школског и универзитетског спорта урађен је коментар
истраживања стања у образовно–васпитним установама у Србији у вези са школским
спортом из 2008. године а у вези са стањем инфраструктуре у школама Републике
Србије и њиховом опремљеношћу.
Ово обимно стратешко истраживање осмислило је и спровело је Министарство
заједно са еминентном научно-истраживачком институцијом, Заводом за вредновање
квалитета образовања и васпитања у Београду.
Истраживањем су обухваћене основне и средње школе на територији Србије.
Обрађено је 1533 упитника од којих се 42 упитника односе на издвојена одељења. Од
укупно 1533 испитане школе, 1135, односно 74% школа припада основним, а 398,
односно, 26% школа припада средњим школама (графикон број 1).
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Графикон број1: Број основних и средњих школа по административним окрузима

Према степену урбаности можемо констатовати да 906, односно, 59,1%
испитаних школа припада урбаној средини док 627, односно, 40,9% школа долази из
руралних средина (графикон број 2).

Графикон број 2: Број школа у урбаним и руралним срединама по административним окрузима
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У првом сегменту упитника истражена је опремљеност школа у оквиру затворених
простора где су исти ти били класификовани на велике сале, мале сале, базене, теретане
и неких других простора уколико их школе поседују (графикони број 3 и 4):

Графикон број 3: Проценат школа у односу на површину велике сале

−
−
−
−

559 школа, односно 36,5% нема велику салу;
744, односно, 48,5% школа има велику салу површине мање од 450м2;
230, односно, 15% школа има велику салу површине веће од 450м2;
од 744 школе чија је површина мања од 450м2, 498 сала није опремљено по
нормативу, а 246 јесте;
− опремљеност сала већих од 450м2, 107 школа није опремљено по нормативу док
123 школа јесте опремљена по нормативу.

Графикон број 4: Проценат школа у односу на површину мале сале

−
−
−
−

1190 школа , односно 77,6% нема малу салу;
239 школа, односно 15,6% поседује малу салу површине мање од 150м2;
104 школе, односно 6,8% има малу салу површине веће од 150м2;
од 239 сала површине мање од 150м2, чак 197 није опремљено по нормативу, а
само 42 сале задовољавају норму;
− од 104 сале површине веће од 150м2,79 није опремљено по нормативу, а 25
задовољава норму;
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Када су у питању базени од укупно 1533 школе само 12 поседују базен, од чега је
5 из београдског, 2 из шумадијског округа, и по један из пећког, средњебанатског,
златиборског и борског округа. Од чега је 7 базена опремљено по нормативу а 5
није.
Када су у питању теретане од 1533 школе само 42 школе поседују теретану, при
чему је највише концентрисано у београдском (10) и јужнобачком округу (6). 17 од
42 школе имају теретану опремљену по нормативу а 25 нема.

Слика 1: Затворени простори по административним окрузима

Други сегмент упитника тицао се опремљености школа по питању отворених
простора, у које спадају терени за: рукомет, кошарку, одбојку и димензије јама за
скокове.
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Отворени простори:
 929 школа, односно 60,6% има игралиште за рукомет;
 744 школе, односно 48,5% поседује игралиште за кошарку;
 500 школа, односно 32,6% поседује игралиште за одбојку;
 555 школа, односно 36,2% има игралиште за мали фудбал;
 301 школа, односно 19,6% школа поседује јaму за скокове.

Слика 2: Отворени простори по административним окрузима

У оквиру пратећих простора подразумевало се под следећим помоћним
јединицама: свлачионице, купатила, тоалети и справарнице, а пошто им је упитник
пружао могућност да наведу и друге пратеће просторе, као исти наводили су се:
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кабинети наставника, ходници, просторије за припрему, наставнички тоалети, оставе,
туш кабине, умиваоници, магацини и трибине.
Подаци о коришћењу затворених и отворених простора (графикон број 5):
−
1163 школе користи поменуте просторе за одржавање спортских секција;
−
441 школа их користи у сврху рекреације радника школе;
−
407 школа их изнајмљује спортским клубовима;
−
186 школа их изнајмљује грађанима.

Графикон број 5: Број школа према намени коришћења затворених и отворених простора

Издавање простора:
− 351 школа, односно 22,9% имају уговоре за издавање простора трећим лицима;
− 137 школа, односно 8,9% немају уговоре за издавање простора;
− 1023 школе, односно 66,7% не издају простор трећим лицима.
Школе са регистрованим спортским друштвима: од 1533 школа у Србији 56,
односно 3,6% школа има регистровано школско спортско друштво. Најстарије друштво
регистровано 1954. године.
2.2. Реализовани пројекти Савеза за школски спорт Србије у 2016. години
Из пројекта опремања основних и средњих школа спортском опремом и
реквизитима а у оквиру поверених послова и могућности, реализују се програми и
иницијативе које на посредан начин подстичу повећање броја школских спортских
секција као једног од важнијих носилаца унапређења школског спорта и повећања
обухвата деце укључених у школски спорт. У ту сврху Савез за школски спорт је
планирао, пројектовао и реализовао пет пројекта:
1. „Спорт у школе”;
2. „Ђак репортер”;
3. „Твој лајк за наш плес”;
4. Евиденција и сертификација ваншколских програма спортских активности деце
предшколског и школског узраста;
5. Пројекат „Здраво Растимо”.
10

Извештај о спровођењу Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период
2014 – 2018. године и Акционог плана за њену примену, извештајни период 2016. година

У 2016. години за програм „Спорт у школе” ангажовано 105 професора у 26 округа
које финансира Савез из буџета одобреног од стране Министарства. Програм се
реализовао у 98 градова широм Србије у 104 школе и 6246 деце бесплатно учествује у
програму. Свих 104 школе опремљене су спортским реквизитима. Професори су
ангажовани по уговору о вршењу послова спортских стручњака у спортским
организацијама, а евидентирани су у Националној служби за запошљавање, или немају
пун фонд часова. Професорима се плаћа износ од 10.000,00 динара на месечном нивоу.
Интересовање за програм „Спорт у школе” је нешто веће код девојчица, 53,07%
девојчица и 46,93% дечака је укључено у програм.
Такође, интересовање за програм је подједнако код ученика I, II, III и IV разреда.
Наиме, ученици I разреда чине 25,93% укупног броја полазника програма, ученици II
разреда 24,44%, III разреда 24,96% и ученици IV разреда 25,27% укупног броја
полазника програма „Спорт у школе”.
У сарадњи са Заводом за спорт и медицину спорта Србије, спроводи се тестирање
полазника, на почетку и на крају школске године. Редовну контролу квалитета рада
професора обављали су надлежни из Савеза за школски спорт Србије, као координатори
региона где се програм одвија.
Поједине локалне самоуправе, препознале су значај овог пројекта и укључиле се у
програм преузимањем лиценцног права. Мачвански круг и град Шабац је захваљујући
овом програму запослио све професоре физичког васпитања који су евидентирани у
Националној служби за запошљавање (20 професора) и програм се реализује у 20
различитих школа. У јужнобанатском округу, град Панчево је ангажовало 6 професора,
а град Смедерево 23 професора.
Од стране локалних самоуправа ангажовано је још 49 професора физичког
васпитања и отворено још 98 група. Број деце који учествују у програму је око 2.940.
Пројекат „Ђак репортер” наставио је реализацију и у школској 2015/2016. години.
Ученици основних школа, чланови новинарских, медијских или филмских секција,
извештавају са школских спортских такмичења. Овим пројектом у систем школског
спорта укључују се школске новинарске секције, покреће се пројекат дечјег спортског
новинарства и остварује корелација наставних предмета: физичко васпитање и српски
језик, а ученици се налазе у улози спортских новинара.
Основни циљ је афирмација школских новинарских, медијских или филмских
секција, омасовљење школског спорта укључивањем ученика и ученица, који имају
афинитет ка новинарству, у систем школског спорта.
У пројекат се укључило 50 наставника српског језика, физичког васпитања и
историје (вођа новинарских секција) из 42 основне школе. Након пријава школа,
направљен је план одржавања семинара/радионица за све пријављене школе, а учешће
су узели ученици који су показали интересовање да се укључе у пројекат и постану
ђаци репортери. Одржано је 19 радионица са 425 ученика и ученица.
Савез за школски спорт Србије пројектовао и реализовао први дечији часопис из
области школског спорта „Пламенко“ који је одобрен и под покровитељством Сектора
за спорт Министарства. „Пламенко“ је дечја новина на 16 страна, излази једном
месечно, током четири месеца као додатак у оквиру дневног спортског листа „Спортски
журнал”.
До јула месеца на адресу Савеза за школски спорт Србије пристигло је 183
текста и 47 филмова о школском спорту.
Сви пристигли текстови објављени су на сајту Савеза за школски спорт Србије и
на facebook страници Савеза, а одабрани у листу „Пламенко”.
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Савез за школски спорт Србије је у 2015/2016. године наставио реализацију
пројекта „Твој лајк за наш плес” који пружа могућност ученицима да кроз покрет, плес
и музику покажу свој таленат, креативност, оригиналност, афирмишу своју школу
широј јавности без резултатског притиска који са собом носи класичан облик
такмичења.
Циљ је да се подстакну ученици и ученице основних школа да се баве физичким
активностима, иако немају афинитет према спортовима који су у систему школских
спортских такмичења. Укључивањем школа у пројекат „Твој лајк за наш плес“ развија
се свест код деце да се плесом, као делом општег образовања, може навијати за своју
школу и неговати тимски дух.
Пројекат „Твој лајк за наш плес” подразумева да ученици сами у сарадњи са
наставником школе осмисле плесну тачку – кореографију, дају јој име и забележе на
ЦД-у у виду видео клипа. У снимању кореографија ученици се могу повезати са
филмским секцијама. Видео клипови заједно са пријавним листом шаљу се на адресу
Савеза за школски спорт Србије.
До 25. маја 2016. године на адресу Савеза пристигло је 35 плесних тачака. Учешће
у пројекту узело је 23 школе, 30 наставника и 371 ученик/ученица основношколског
узраста.
Од свих пристиглих снимака проглашене су прве три најбоље плесне групе –
кореографије и то у две категорије:
− најпопуларнија плесна кореографија (кореографија са највише лајкова);
− најбоља плесна кореографија (најбоља плесна кореографија по оцени стручне
комисије Савеза за школски спорт Србије).
Дана 15. маја 2016. на церемонији затварања 10. Олимпијских спортских игара
ученика Републике Србије – Врање 2016. а у оквиру Малих олимпијских игара
наступала је плесна група ОШ „Иван Горан Ковачић“ из Нишке Бање са плесном
тачком „Игра и осмех као лек“.
На церемонији свечаног отварања Светског школског првенства у одбојци –
Београд 2016. плесна група ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Сремске Каменице
наступила је са својом плесном тачком „Змај нај“.
У оквиру поверених послова, Савез за школски спорт Србије је носилац обавезе
да идентификује, евидентира и сертификује програме који се реализују у наведеним
узрастима. Правно-формална регулатива омогућава подстицање организација да своје
програме приређују у складу са неопходном методологијом и тако верификоване
програме понуде јавности као квалитетан избор.
Програме сертификују спортске организације, васпитно-образовне установе и
заинтересована физичка лица (професори физичког васпитања и васпитачи/учитељи).
У ту сврху израђена су неопходна документа (правилници), формирана је
Комисија и створени су услови за реализацију наведеног процеса.
Пројекат „Здраво Растимо” има за циљ едукацију ученика седмих разреда
основних школа о важности правилне исхране и бављења спортом и физичком
активношћу. На тај начин поруке здравих стилова живота допиру до ученика у фази у
којој формирају своје ставове и понашања те им се на тај начин помаже да усвоје здраве
навике које су ће их касније пратити кроз живот.
Пројекат „Здраво Растимо” састоји се од три фазе: едукације, активације и
евалуације. Едукативни део се темељи на посебно креираној брошури обликованој у
четири модула (основне поставке правилне исхране, планирање исхране, моје тело и
храна, како побољшати навике у исхрани). Активација ученика се постиже активним
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учествовањем у едукативној игри и/или учешћем на такмичењу у једној од категорија
(најбоља школа у изради кратког филма, најбоља школа у знању и најбоља школа у
спорту).
У току 2015/2016. године у сарадњи са компанијом „Nestlé Adriatik” реализован
је пројекат „Здраво Растимо” у 16 изабраних градова Србије, обухваћено је 202
одељења седмих разреда одн. 4.941 ученик/ца из 54 школа.
2.3. Анализа учествовања ученика и ученица основних и средњих школа на школским
спортским такмичењима у Републици Србији
У оквиру посебног циља 7.1.1.3. Повећано учешће ученика и студената на
школским и универзитетским спортским приредбама (спортским манифестацијама и
спортским такмичењима) под покровитељством Министарства, стручни тим Савеза за
школски спорт Србије у сарадњи са Сектором за спорт реализовао је стратешко
истраживање под називом: „Анализа учествовања ученика и ученица основних и
средњих школа на школским спортским такмичењима у Републици Србији”.
Истраживање је реализовано са циљем утврђивања броја ученика и ученица који
узимају учешће на школским спортским такмичењима како на општинском тако и на
окружном нивоу. Такође, резултати истраживања биће коришћени као егзактни подаци
у пројектовању и реализацији програма за унапређење школског и дечијег спорта у
Републици Србији.
Задатак истраживања је да се утврди:
– који је број ученика и ученица узео учешће на школским спортским такмичењима;
– који је процентуални однос учешћа девојчица и дечака на школским спортским
такмичењима;
– скалирање популарности спортских грана код школске популације, тј. у којој
спортској грани је најбројније учешће ученика и ученица;
– који округ има процентуално највеће учешће школске популације на школским
спортским такмичењима;
– популарност спортских грана по административним окрузима.
– школска спортска такмичења представљају организоване спортске активности из
области физичког образовања и васпитања која су одобрена од стране Министарства
омладине и спорта и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Школска
спортска такмичења се реализују кроз следеће програме:
– такмичења школа и ученика у, програмом дефинисаним, спортским гранама на шест
нивоа такмичења (општински, окружни, међуокружни, републички и светска школска
првенства);
– Олимпијске спортске игре ученике Републике Србије;
– мале олимпијске игре;
– спорт плус програм.
Истраживање је реализовано у оквиру редовног извештавања координатора
школског спорта у Републици Србији као и наменског истраживачког задатка.
Координатор школског спорта, поред организације и реализације система школског
спорта, има 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
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спортских такмичења и увид у број ученика и ученица основних и средњих школа који
су узели учешће у 2015/2016. години.
За потребе овог истраживања коришћен је табеларни упитник извештавања
прилагођен сваком округу и свакој спортској грани. Упитник је сачињен од стране
стручих лица канцеларије Савеза за школски спорт Србије са образовањем у области
физичког васпитања и спорта. Конципиран је тако да покрива разне домене чијом
обрадом треба остварити постављени циљ истраживања.
Информације које се добијају из обрасца за извештавање односе се на такмичења
у једној од 10 спортских грана, о броју екипа (појединаца) које су учешће узели на
општинском, окружном и међуокружном такмичењу, о броју одиграних утакмица и
систему такмичења као и о појединачним и екипним победницима у свакој категорији.
Посебну сложеност истраживања представља чињеница да је истраживањем
обухваћено 26 административних округа Републике Србије, што представља
репрезентативни узорак.
Методе, поступци и технике које су примењене у овом истраживању су
уобичајене за десткриптивну статистику.
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.
1. Број ученика и ученица који је узео учешће на школским спортским такмичењима
У школским спортским такмичењима учешће узимају:
– 110.157 ученика и ученица основних и средњих школа – 24,13% од укупне школске
популције у Републици Србији,
– 63.319 ученика и ученица основних школа, (34.903 ученика основних школа, 28.416
ученица основних школа),
– 24.664 ученика и ученица средњих школа, (15.676 ученика средњих школа, 8.988
ученица средњих школа),
– 9.032 екипе у категорији ученика и ученица основних и средњих школа од чега:
• 6.105 екипа у категорији основних школа (3.345 у категорији ученика и
2.760 у категорији ученица),
• 2.927 екипа у категорији средњих школа (1.768 у категорији ученика и
1.159 у категорији ученица).
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2. Процентуални однос учешћа девојчица и дечака на школским спортским
такмичењима

Слика 3. Процентуално учешће 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 57.49% укупног
броја укључене деце у систем (50578) док девојчице су у 42.51% заступљене (37405).
3. Скалирање популарности спортских грана код школске популације
Табела број 1. приказује скалирање популарности спортских грана код школске
популације, тј. у којој спортској грани је најбројније учешће ученика и ученица.
СПОРТ

ПИОНИРИ
Е
П
2.042
243
56
1.323
389
520
15
3.163
324
4.730
395
5.472
527
5.357
503

ПИОНИРКЕ
Е
П
1.298
566
113
850
271
390
117
2.692
285
3.487
300
3.694
356
6.603
624

ОМЛАДИНЦИ
Е
П
743
78
16
774
215
369
105
1.578
164
2.939
236
2.930
277
2.866
273

ОМЛАДИНКЕ
Е
П
413
112
23
455
144
298
86
1.250
142
1.675
135
1.731
164
3.054
320

УКУПНО
Е
П
4.496
999
208
3.402
1.019
1.577
458
8683
915
12.831
1.066
13.827
1.324
17.898
1.720

Пливање
Гимнастика
Стони тенис
Стрељаштво
Атлетика
Рукомет
Кошарка
Одбојка
Мали
фудбал
8.457
844
5.328
533
3.399
335
17.184
1.714
Мале ОИ
1.820
157
1.863
161
1.736
147
1.667
145
7.086
610
Џудо
967
342
183
61
1.553
СПОРТ +
20.621
1.637
УКУПНО:
34.903 2.750 28.417 2.259 15.676 1.432
8.988
145
110.157
10.671
Табела 1. Укупан број ученика/учесника општинских такмичења у појединачној и екипној конкуренцији

Из табеле број 1 и графикона број 6 се може увидети да је на општинском нивоу
најпопуларнији спорт међу школском популацијом мали фудбал (иако, за разлику од
осталих спортских игара, има само три категорије) који окупља 1.712 екипа односно
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17.184 ученика и ученица. Одмах иза малог фудбала је одбојка (1.720 екипа и 17.898
појединаца), кошарка (1.324 екипа и 13.827 појединца) и рукомет (1.066 екипа и 12.831
појединаца).

Графикон број 6: Укупан број ученика/учесника општинских школских 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...
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4. Административни окрузи са највећим процентуалним учешћем школске популације
на школским спортским такмичењима
У табели број 2 представљен је преглед броја учесника школских спортских
такмичења по административним окрузима.
АДМИНИСТРАТИВНИ
ОПШТИНСКИ НИВО
ОКРУГ
ОСНОВНИ ПРОГРАМ
СПОРТ +
УКУПНО
СЕВЕРНОБАЧКИ
1.924
562
2.486
СЕВЕРНОБАНАТСКИ
2.197
1.386
3.583
СРЕДЊОБАНАТСКИ
2.525
211
2.736
ЈУЖНОБАНАТСКИ
5.209
217
5.426
ЈУЖНОБАЧКИ
6.439
2.853
9.292
ЗАПАДНОБАЧКИ
2.614
1.221
3.835
СРЕМСКИ
6.009
264
6.273
КОЛУБАРСКИ
1.561
0
1.561
МАЧВАНСКИ
3.789
23
3.812
МОРАВИЧКИ
2.874
0
2.874
РАСИНСКИ
3.234
0
3.234
ПОМОРАВСКИ
3.774
11
3.785
ЗЛАТИБОРСКИ
3.641
0
3.641
РАШКИ
3.343
998
4.341
ШУМАДИЈСКИ
2.540
0
2.540
ЈАБЛАНИЧКИ
2.449
6
2.455
ПЧИЊСКИ
2.336
6
2.342
ПИРОТСКИ
1.366
12
1.378
БОРСКИ
1.865
0
1.865
НИШАВСКИ
3.806
0
3.806
ЗАЈЕЧАРСКИ
1.371
0
1.371
БРАНИЧЕВСКИ
1.623
1.001
2.624
ТОПЛИЧКИ
913
15
928
ПОДУНАВСКИ
2.447
604
3.051
ГРАД БЕОГРАД
17.032
9.231
26.263
КОС.МИТРОВИЦА
1.102
2.000
3.102
УКУПНО:
87.983
20.621
108.604
Табела број 2. Преглед броја ученика општинских такмичења по административним окрузима

Из табеле број 2 уочљиво је да највећи број учесника школских спортских
такмичења има град Београд који броји 17 општина и највећи број основних и средњих
школа (26.263). Одмах иза је Јужнобачки (9.292), Сремски округ (6.273) и
Јужнобанатски (5.426).
У оквиру програма Спорт плус, Град Београд (9.231) који својим Б програмом
укључује ученике 5. и 6. разреда у спортске игре, док Јужнобачки округ укључује 2.853
ученика и ученица 5. и 6. разреда основне школе.
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 школа у општинама, с друге, једноставно је
одредити максималан број екипа и појединаца који могу узети учешће на општинском
нивоу такмичења.
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У односу на тај податак одређује се процентуано учешће ученика на школским
спортским такмичењима – графикон број 7.
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 (табела број 3).
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

АДМИНИСТРАТИВНИ ОКРУГ
са највећим процентуалним учешћем ученика и ученица
Сремски округ
Поморавски округ
Пиротски округ
Зајечарски округ
Град Београд
Нишавски округ
Расински округ
Мачвански округ
Јужнобанатски округ
Севернобанатски округ

%
45,35%
41,96%
35,85%
32,00%
34,45%
33,39%
33,03%
31,87%
31,38%
29,65%

Табела број 3. Процентуално учешће ученика и ученица на општинском нивоу такмичења по
административним окрузима
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Графикон број 7: Графички приказ процентуалног учешћа ученика и ученица на општинском нивоу
такмичења по административним окрузима
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5. Популарност спортских грана по административним окрузима.

ГИМНАСТИКА

ПЛИВАЊЕ

АТЛЕТИКА

МОИ

МАЛИ
ФУДБАЛ

РУКОМЕТ

ОДБОЈКА

КОШАРКА

СТРЕЉАШТВО

АДМИНИСТРАТИВНИ
ОКРУГ

СТОНИ ТЕНИС

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

СЕВЕРНОБАЧКИ
36.46
0.00 45.94
9.38 22.92 93.44
0.00 27.50 17.06 10.94
СЕВЕРНОБАНАТСКИ
60.26 14.10 66.15 61.15 42.31 68.46 34.62 14.62 13.30
0.00
СРЕДЊОБАНАТСКИ
8.33 10.42 32.92 37.50 22.92 83.33
6.25 13.33
7.12
7.29
ЈУЖНОБАНАТСКИ
59.09 18.18 72.12 54.55 33.59 91.52 11.11 39.55
6.44
0.00
ЈУЖНОБАЧКИ
23.70 11.11 49.11 47.33 25.46 90.22 11.11 16.22
8.70 10.28
ЗАПАДНОБАЧКИ
17.89 12.20 36.59 39.02 44.31 60.98 21.95 14.15
7.11
6.71
СРЕМСКИ
79.59 34.01 55.10 75.51 61.22
100 28.23 54.90 13.52
0.00
КОЛУБАРСКИ
50.00 17.86 21.43 32.14 17.86 25.00 20.83 12.14 13.84
0.00
МАЧВАНСКИ
36.36 13.64 45.45 61.36 29.55 54.55 45.45 21.82
6.63
0.00
МОРАВИЧКИ
55.00 47.50 57.50 45.00 32.50 57.50
0.00 34.00
0.00
0.00
РАСИНСКИ
59.65
7.89 58.95 45.79 48.25 84.21
0.00 40.00 14.14
5.92
ПОМОРАВСКИ
87.50 34.38 59.38 62.50 43.75 93.75 31.25 55.63
7.55 21.09
ЗЛАТИБОРСКИ
48.15
0.00 46.30 27.78 18.52 68.52
6.17 28.89
3.16
0.00
РАШКИ
28.68
7.75 62.79 46.05 41.28 84.88
0.00 38.37
7.75
0.00
ШУМАДИЈСКИ
40.15 13.64 37.73 20.45 20.83 82.27
0.00 18.41
9.85
0.00
ЈАБЛАНИЧКИ
31.82
6.82 20.45 22.73 18.18 68.18
9.09 21.59
8.33
0.00
ПЧИЊСКИ
34.04 14.89 32.77 31.91 10.64 36.17 14.89 13.83
0.00
5.32
ПИРОТСКИ
33.33 25.00 36.67 40.00 34.72 37.50 25.00 30.00
0.00 72.92
БОРСКИ
60.92 20.69
0.00 60.34 44.83 79.31
6.90
0.00
0.00
0.00
НИШАВСКИ
26.67 40.00 51.00 48.00 53.33 47.50 10.00 43.00 15.73 34.38
ЗАЈЕЧАРСКИ
63.16 35.09
0.00 31.58 52.63 84.21
0.00
5.26
4.82
5.26
БРАНИЧЕВСКИ
58.82
0.00 14.71
8.82 20.59 85.29 11.76 11.76
5.15
8.82
ТОПЛИЧКИ
50.55
0.00 55.83 27.50 47.92 68.33
0.00
0.00
0.00
0.00
ПОДУНАВСКИ
30.63 27.03 21.62 48.65 55.63 97.30
5.41 15.68
0.00
0.00
ГРАД БЕОГРАД
9.94
8.84 70.17 71.27 40.06 69.06 18.97 40.72
8.03
2.07
КОС.МИТРОВИЦА
26.09
0.00 46.96 34.78 17.39 39.13
0.00 12.17
0.00
0.00
Табела број 4 Процентуална заступљеност спортских грана на школским спортским такмичењима по
аминистративним окрузима

Из табеле број 4 јасно се уочава да је највећа излазност на школска такмичења
у стоном тенису у Поморавском округу (87,50 %) док је у стрељаштву у Моравичком
округу(47,50%). Кад су у питању спортске игре, Јужнобанатски округ има највћу
излазност у кошарци (72,12%) а Сремски округ у одбојци (75,51%), рукомету (61,22%) и
малом фудбалу (100%). Мачвански округ има највећу излазност у Малим олимпијским
играма (54,90%) док у пливању предњачи Севернобачки округ (17,06%). Гимнастика је
најпопуларнији спорт у Нишавским округу (34,38%).
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Графикон број 8: Процентуална заступљеност спортских игара на школским спортским такмичењима по
аминистративним окрузима
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Графикон број 9: Процентуална заступљеност базичних спортова на школским спортским такмичењима
по аминистративним окрузима
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Графикон број 10: Процентуална заступљеност стрељаштва, стоног тениса и Малих олимпијских игара
на школским спортским такмичењима по аминистративним окрузима
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2.4. Остале активности Савеза за школски спорт Србије
У школској 2015/2016. години победници републичког првенства у категорији
ученика и ученица средњих школа у малом фудбалу, одбојци и кошарци стекли су
право учешћа на Светском школском првенству.
Светско школско првенство у футсалу одржано је у Хрватској (у Поречу) у
периоду од 4. до 10. априла 2016. године. Дванаест ученика из Техничке школе „Иван
Сарић“ из Суботице као другопласирана екипа на државном првенству стекла је право
учешћа и на такмичењу освојила 12. место у конкуренцији од 23 држава света.
Први пут у школској 2015/2016. години две екипе Србије (осам ученика) су
узели учешће на Светском школском првенству у баскету 3 на 3. Право учешћа су
имали победници Републичког првенства у кошарци и то су у обе категорије Спортска
гимназија Београд.
Такмичење је одржано у Естонији у граду Талин у периоду од 16. до 21. јуна
2016. године. И мушка и женска екипа освојила је 7. место у конкурецији 20 држава
света.
Теничка школа из Врања, као првопласирана екипа на Републичком школском
првенству у малом фудбалу, стакла је право учешћа на Светском школском првенству у
фудбалу - ЕУРО ФУДБАЛ. Фудбалски савез Србије у сарадњи са Савезом за школски
спорт Србије обезбедио је учешће ове екипе на Светском школском првенству у
Француској (у граду Лил) у периоду од 29. маја до 6. јуна 2016. Техничка школа из
Врања освојила је 8. место у конкуренцији од 18 држава света.
У школској 2015/2016. години, Република Србија, град Београд, Панчево и Савез
за школски спорт добио је домаћинство за организацију и реализацију 24. Светског
школског првенства у одбојци за ученике и ученице средњих школа.
У периоду од 25. јуна до 3. јула 2016. године одржано је првенство у којем је
учешће узело 1.017 ученика и ученица, тренера, шефова делегацја, тј. 64 екипе из 35
држава широм света. Србија држи рекорд по одазиву екипа, јер се на овом такмичењу
појавио максималан број учесника.
Право учешћа на овом такмичењу имале су оне екипе које су освојиле
Републичко школско првенство а то су:
– средња школа из Великог Градишта у категорији ученика средњих школа;
– Спортска гимназија Београд у категорији ученица средњих школа.
У конкуренцији од 32 женске екипе Спортска гимназија освојила је 3. место и
бронзану медаљу, што представља историјску победу и прву освојену медаљу на
Светском првенству у одбојци.
Ученици Средње школе из Великог Градишта освојили су 20. место у
конкуренцији 32 екипе.
По правилима Међународне федерације школског спорта ,а због отказивања
учешћа једне екипе, држава домаћин има право учешћа још једне екипе. Из тог разлога
другопласирана екипа са Републичког школског првенства и у мушкој и у женској
конкуренцији узела је учешће, а то је Спортска гимназија Београд.
Ученице Спорске гимназије освојиле су 8. место а ученици 12. место.
За волонтере се пријавило више од 300 ученика и ученица средњих школа, који
су својим знањем енглеског језика много помогли саму реализацију овог превнства.
Такмичења су се одржала 12 спортских хала а за такмичаре, тренере и
комплетнте делегације биле су организоване и многобројне активности: Дан нација,
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културни дан, радионице са темом „Антидопинг едукација” и „Фер плеј, толеранција,
прихватање различитости”.
На 24. Светском школском првенству учествовало је 1.017 ученика и ученица,
тренера, судија и шефова делегација, односно 64 екипе што тренутно Србију чини
државом која држи рекорд по бројности на једном светском првенству.
Програмом су обухваћени ученици средњих школа. У конкурсима учешће је
узело 1.462 ученика:
− за макоту првенства простигло је 30 решења;
− две песме су биле у конкуренцији за химну Првенства које су представили два
школска бенда односно 15 ученика;
− у кокуренцији за најбољу плесну тачку простигло је 36 плесних тачака а учешће је
узело 349 ученика;
− ангажовано је 300 волонтера из београдских гимназија,
− на такмичењу учешће је узело 768 такмичара рођених 1998. 1999., 2000. и 2001.
године.
У оквиру посебног циља 7.1.1.4. Побољшан стручно педагошки рад и
унапређена институционална сарадња у оквиру школског и универзитетског спорта
Савез за школски спорт Србије је у 2016. години планирао и реализовао следеће
активности:
1. Национална конференција „Иновативни програми у школском спорту“
Конференција је одржана 13. маја 2016. године за наставнике са циљем јачања
компетенција наставника физичког васпитања кроз имплементацију иновативних
програма у области школског спорта, а акредитована је у Заводу за унапређивање
васпитања и образовања.
2. Летња школа педагога физичке културе
Савез за школски спорт Србије дао је свој допринос у организацији и
реализацији Летње школе педагога физичке културе на којој су у оквиру позивних
предавања о настави физичког васпитања и школском спорту имали излагања еминенти
стручњаци из Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства
омладине и спорта, Министарства унутрашњих послова, Универзитета Одбране,
Факултета спорта и физичког васпитања, Завода за унапређивање образовања и
васпитања. У току Летње школе реализована су и четири програма сталног стручног
усавршавања.
3. Акредитивање програма обуке под називом „Физичко васпитање у првом циклусу
образовања – Увод у спорт” у Каталогу сталног стручног усавршавања под бројем 830.
Програми Савеза за школски спорт Србије „Спорт у школе” и „Мале олимпијске
игре” и целокупни систем школског спорта је једна од тема програма.
Програм обуке намењен је наставницима разредне наставе и наставницима
физичког васпитања у основној, средњој школи и наставницима у школи за образовање
ученика са сметњама у развоју.
4. Акредитовани стручни скуп – конференција под називом „Правилна исхрана и
физичка активност у функцији здравља „ЗдравоРастимо”
Циљ стручног скупа је упознавање учесника са тренутним здравственим стањем
и прекомерном телесном масом деце основношколског узраста; развијање компетенција
наставника за препознавање и имплементацију правилне исхране код ученика;
унапређивање компетенција наставника да различитим облицима физичке активности
утичу на здравље деце. Акредитацијом пројекта „ЗдравоРастимо“ наставници добијају
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бодове сталног стручног усавршавања и додатни мотив за реализацију и
имплементацију пројекта у својој школи.
У оквиру посебног циља 7.1.1.5. Подстакнуто значајније укључивање јединица
локалне самоуправе у реализацију и унапређење школског и универзитетског спорта, у
сарадњи са Српским савезом професора физичког васпитаља и спорта, Савеза за
школски спорт Србије у члану 143 став 14 Закона о спорту, образовно-васпитне
институције су препознате као организације у области спорта чиме су предшколске
установе, основне и средње школе постале и формално део система школског спорта на
територији локалне самоуправе. Тиме су се побољшали капацитети за масовније
укључивање у систем националног школског спорта јер су наведене институције
уређени правни субјекти са запосленим лицима која поседују висока образовања из
области физичког васпитања.
На тај начин су се створиле могућности да се на ефикасан начин повећа број
организација у области спорта укључених у рад националног школског спорта и
организованог физичког васпитања деце предшколског узраста.
Такође су се створили услови да у локалним заједницима у којима не постоји
Савез за школски спорт, исти буде основан од институција као што су просветне
установе.
У оквиру посебног циља 7.1.1.6. Унапређење медијског праћења и промоција
школског и универзитетског спорта у циљу неговања културе спортског понашања, фер
плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским теренима савез је
реализовао следеће активности:
− спортски дечији часопис „Пламенко”
− спортски журнал – 4 подлистка у публиканој верзији А4 формата на 16 страна;
− РТС 1 Емисија „Школски спорт“, Спортнетворк 16 продукцијских емисија емитованих
на телевизијама са националном покрувеношћу;
− медијација и ПР на пројекту Светско школско првенство-Београд 2016. са Агенцијом
Спортнетворк;
− РТС 1 Емисија „Школски спорт“, 4 продукцијскe емисијe емитоване на телевизијама
са националном покривеношћу у продукцији Савеза;
− на Дечјем сајму који је одржан у Београду у октобру 2016. године Савез за школски
спорт Србије представио је своје програме „Мале олимпијске игре”, „Спорт у школе” и
„Ђак-репортер”;
− Сајам спорта − Савез за школски спорт Србије учествовао је на Сајму спорта у
периоду од 25. до 27.11.2016. Циљ учешћа на сајму био је да представи значај и улога
Савеза као националне организације школског спорта у Републици Србији.
У оквиру посебног циља 7.1.1.7. Унапређене везе између школа и организација у
области спорта и подстакнути програми у спортовима који привлаче децу и омладину
са циљем да се унапреди веза између школе и организација из области спорта и да се
подтакну програми у спортовима који привлаче децу и омладину, савез је:
− остварио сарадњу са Српским савезом професора физичког васпитања и спорта које
обједињује еснафска удружења на територији РС – удружења педагога физичке
културе;
− члан 143. став 14. Закона о спорту васпитно-образовне установе су препознате као
организације у области спорта;
− васпитно-образовне установе могу формирати локални савез за школски спорт на
подручју локалне заједнице.
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3. ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ: РАЗВИЈЕНА СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Стратегијом је дефинисан као један од приоритетних циљева 7.4. Развој и
унапређење спортске инфраструктуре, општи циљ 7.4.1. Развијена спортска
инфраструктура у оквиру кога су, Акционим планом дефинисана два посебна циља која
се односе на стварање услова за системско планирање изградње и адаптације спортских
објеката и њихово финансирање, као и рад на изградњи националних тренинг центара и
то: 7.4.1.1. Успостављена потпуна база података, односно евидентирано и евалуирано
постојеће стање спортске инфраструктуре и 7.4.1.2. Системски планирана,
реконструисана и изграђена спортска инфраструктура.
3.1. Реализација посебног циља − Успостављена потпуна база података, односно
евидентирано и евалуирано постојеће стање спортске инфраструктуре
У 2016. години планиране су три активности у оквиру којих је реализовано следеће:
Активност: Истраживање о стању спортске инфраструктуре у РС
На основу усвојене Стратегије развоја спорта у РС за период од 2014 – 2018. године
и Акционог плана за спровођење ове стратегије, у оквиру општег циља – Развијена
спортска инфраструктура и посебног циља – Успостављена потпуна база података,
односно евидентирано и евалуирано постојеће стање спортске инфраструктуре,
предвиђено је истраживање о стању спортске инфраструктуре у Републици Србији. Тим
поводом, Решењем Министра омладине и спорта од 24.7.2015. године, образована је
Радна група за реализацију активности: Истраживање о стању спортске инфраструктуре
у РС. Радна група је образована од представника Министарства, Сектора за управљање
пројеката и Сектора за спорт, Завода за спорт и медицину спорта РС, 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 развоја спорта у Републици Србији од 2014. до 2018. године, а најкасније до
31. децембра 2017. године.
У 2016. години, Радна група је одржала 3 састанака, на којима су разматране
следеће теме:
– план активности за реализацију задатка повереног Радној групи;
– информисање и обавештавање о плану спровођења истраживања;
– извештавање о раду.
Након усвајања Методолошког поступка за истраживање, Упитника за
истраживање стања спортске инфраструктуре и структуру садржаја завршног Извештаја
о постојећем стању спортске инфраструктуре у РС, у 2015. години, Радна група је
констатовала да постоји проблем око формирања базе података неопходних за
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истраживање, као и начина за допуну/измену и коришћење тих података. У размени
информација са институцијама и појединцима који су имали искуства у креирању и
спровођењу сличних задатака, дошло се од закључка да је за стварање базе података
неопходно ангажовање стручног лица информатичке струке како би предложен
Методолошки поступак могао бити примењен и истраживање спроведено по њему.
Разматране су све тренутно расположиве могућности информатичких технологија, при
чему је предложено тренутно решење да се Радна група фокусира на Извештај који ће
садржати податке само о спортским објектима који се налазе у бази националних
евиденција Завода за спорт и медицину спорта РС евидентирани у националној
евиденцији спортских објеката.
У наредном периоду планирано је да се разматра могућност израде додатног
Упитника који се односи на специфичне карактеристике спортских објеката, односно
стања у коме се налази спортска инфраструктура, као и да се што пре од стране
надлежних размотри могућност финансирања реализације активности везане за
креирање формулара и базе података, уноса, обраде података и извештавање. Стварање
јединствене базе података о постојећим спортским објектима је једини пут ка добијању
јасних смерница за потребу будућих улагања у спортске објекте у Републици Србији.
Активност: Категоризација спортских објеката
У вези са израдом нових правилника у складу са новим Законом о спорту одржано
је више састанака представника Министарства и Завода за спорт и медицину спорта
Републике Србије. Имајући у виду да Завод, на основу Закона о спорту, обавља
поверене послове рангирања спортских објеката и вођења матичних евиденција у
спорту, на састанцима је разматрана примена Правилника о националној категоризацији
спортских објеката („Службени гласник РС”, број 103/2013) и Правилника о садржају и
начину вођења матичних евиденција у области спорта („Службени гласник РС”, број
74/2011), као и предлози за измену и допуну истих.
Након разматрања и обједињавања сугестија Министарство је припремило предлоге
нових правилника који су усклађени са новим законом о спорту, и то:
– Правилник о националној категоризацији спортских објеката,
– Правилник о националним евиденцијама у области спорта.
Након ступања на снагу новог Правилника о националној категоризација спортских
објеката, Завод за спорт и медицину спорта РС ће извршити рангирање спортских
објеката.
Активност: Утврђивање спортских објеката од националног значаја
Доношење Уредбе о проглашењу спортских објеката од националног значаја је
директно повезано и условљено са категоризацијом спортских објеката. У наредном
периоду, у складу са одредбама новог Закона о спорту, приступиће се образовању
комисије за израду предлога нацрта Уредбе о проглашењу објеката од националног
значаја.
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3.2. Реализација посебног циља – Системски планирана, реконструисана и изграђена
спортска инфраструктура
У 2016. години планирано је шест активности у оквиру којих је реализовано
следеће:
Активност: Анализирање потреба за бројем и структуром спортских објеката у
Републици Србији
Реализација ове активности условљена је утврђеном сликом постојећег стања
спортске инфраструктуре у РС. Након завршеног истраживања, предвиђеног у
претходно наведеном посебном циљу (успостављена потпуна база података, односно
евидентирано и евалуирано постојеће стање спортске инфраструктуре) постојаће
могућност исказивања потребе за конкретном структуром спортских објеката.
До периода када ће бити окончан рад на утврђивању стања спортске инфраструктуре
у РС, у Групи за управљање инфраструктурним пројектима је креиран програм
финансирања кроз јавне позиве у оквиру расположивих лимита у буџету за ову намену.
Активност: Унапређење регулативе у области просторног планирања и пројектовања са
аспекта спортске инфраструктуре
Реализација ове активности условљена је сарадњом са надлежним националним
гранским савезима и у поступку је разматрање могућности за покретање процедура за
планирање и пројектовање спортских објеката свих типова у складу са потребама
спорта и одговарајућих стандарда, при чему је неопходно напоменути условљеност ове
активности са реализацијом посебног циља - Успостављена потпуна база података,
односно евидентирано и евалуирано постојеће стање спортске инфраструктуре у РС.
У складу са својим обавезама дефинисаним Законом о министарствима („Службени
гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15 – др. закон) и Законом о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС,
132/2014 и 145/2014), Група за управљање инфраструктурним пројектима, у складу са
потребом за неопходном координацијом планских активности на територији Републике
Србије, у фази израде или измене планских докумената, сарађује са носиоцима израде
планских докумената и надлежним институцијама и активно је укључена у поступак
који претходи доношењу планских докумената путем давања мишљења и информација
за заштиту и уређење простора и изградњу спортских објеката. У периоду априлдецембар 2016. године, реализовано је следеће:
– разматрано је и достављено 12 мишљења на захтеве за образложене предлоге
планских докумената;
– достављено је 12 информација за заштиту и уређење простора и изградњу спортских
објеката у фази израде или измене планских докумената.
У складу са својим обавезама које се односе на послове система, развоја и
унапређења спорта и физичке културе у Републици Србији, спровођење националне
политике у области спорта, као и на учешће у изградњи, опремању и одржавању
спортских објеката и спортске инфраструктуре од интереса за Републику Србију, Група
за управљање инфраструктурним пројектима је у 2016. години пратила реализацију два
пројекта за националне тренинг центре и то: другу фазу реконструкције и изградње
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Омладинског спортског кампа „Караташ” и први део прве фазе изградње Националног
ватерполо тренажног центра у Врњачкој Бањи.
Активност: Креирање програма изградње спортских објеката, укључујући приоритетно
и завршетак започетих спортских објеката
У 2016. години, у складу са Законом о спорту („Службени гласник РС” број 10/16),
Министарство омладине и спорта расписало је јавне позиве за финансирање програмапројеката изградње, опремања и одражавања објеката спортске инфраструктуре у 2017.
години:
– Јавни позив за завршетак изградње спортских објеката на територији Републике
Србије кроз програм „Заврши започето” и
– Јавни позив за годишње програме – пројекте у области спорта кроз изградњу,
опремање и одржавање спортских објеката на подручју Републике Србије у јединицама
локалне самоуправе четврте групе развијености.
Јавни позиви објављени су 12. маја 2016. године на званичном интернет сајту
Министарства, на адреси www.mos.gov.rs, а обавештење о јавним позивима је
поновљено
12.
јула
2016.
год.
на
адреси
http://www.mos.gov.rs/vesti/aktivnosti/obavestenje-u-vezi-javnog-poziva-za-finansiranjeprojekata-sportske-infrastrukture/?lang=lat) и крајњи рок за доставу пријава је био до 1.
августа 2016. године.
По наведеним јавним позивима, из 87 јединица локалних самоуправа, поднето је
укупно 105 пријавa, од којих су 2 достављене након истека прописаног рока. Од свих
достављених пријава, за финансирање из средстава ИПА фондова поновљене су пријаве
за 15 пројеката који су у току 2015. године изабрани и стављени на листу.
За Јавни позив Завршетак изградње спортских објеката на територији Републике
Србије - „Заврши започето”, поднето је укупно 61 пријава из 52 јединице локалних
самоуправа и све су благовремено достављене. Средства за финансирање овог програма
– пројекта биће планирана у буџету Министарства за 2017. годину, на позицији 511 –
Зграде и грађевински објекти.
Извештај о спроведеној провери пријава приказан је у табели број 5:
Извештај о спроведеној провери пријава за Јавни позив завршетак изградње
спортских објеката на територији Републике Србије „ЗАВРШИ ЗАПОЧЕТО”
Број пријава

Укупна захтевана
вредност за
финансирање (РСД)

Потпуне и
исправне пријаве

9

357.365.138,79

Непотпуне и
неправилно
поднете и
неодговарајуће
пријаве

52

1.233.271.788,36

Укупно поднето

61

1.590.636.927,15

Статус пријава
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пријава
Табела број.5: Извештај о спроведеној провери пријава за Јавни позив завршетак изградње спортских
објеката на територији Републике Србије „Заврши започето”

За јавни позив за годишње програме–пројекте у области спорта кроз изградњу,
опремање и одржавање спортских објеката на подручју Републике Србије у јединицама
локалне самоуправе из четврте групе развијености, поднето је укупно 29 пријава из 24
јединице локалних самоуправа, од којих једна није благовремено достављена.
Извештај о спроведеној провери пријава приказан је у табели број 6:
Извештај о спроведеној провери пријава за јавни позив за годишње програме–
пројекте у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских
објеката на подручју Републике Србије
Број пријава

Укупна захтевана
вредност за
финансирање (РСД)

Потпуне и исправне
пријаве

8

59.529.995,86

Непотпуне и
неправилно поднете и
неодговарајуће
пријаве

21

418.100.137,11

Укупно поднето
пријава

29

478.030.132,97

Статус пријава

Табела број 6: Извештај о спроведеној провери пријава за јавни позив за годишње програме–пројекте у
области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката на подручју Републике Србије

Активност: Планирање потребних финансијских средстава
Планирање потребних финансијских средстава за реализацију програма/пројеката
спортске инфраструктуре се врши кроз израду програмског буџета за наредну буџетску
годину са пројекцијама за следеће две године, а у складу са потребама исказаним кроз
предлоге пројеката које достављају јединице локалне самоуправе са територије читаве
РС. Планирање потребних финансијских средстава у складу са потребама спорта, као
делатности од општег интереса, биће сврсисходније након израде анализе из претходне
активности, односно након адекватне и свеобухватне анализе потреба за бројем и
структуром спортских објеката у РС.
У 2016. години су планирана средства за наредну буџетску годину која су усмерена на
реализацију програма Развој спортске инфраструктуре кроз програмске активности и
пројекте изградње и капиталног одражавања спортске инфраструктуре. Усвојен је
финансијски план који предвиђа наставак реализације пројекта реконструкције ОСК
Караташ, трећа фаза, као и реализацију пројеката у јединицама четврте групе
развијености и реализацију пројеката у оквиру програма „Заврши започето”. У току је
одабир и одобрење поднетих предлога пројеката од стране стручне комисије. У оквиру
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финансијског плана предвиђен је и пројекат подршке Европским интеграцијама и
припрема пројеката за период 2014 – 2020 који има за циљ побољшање социјалне
инфраструктуре кроз реконструкцију, обнову и унапређење услова безбедности дечијих
игралишта. Овим пројектом планирана је реконструкција 25 дечијих игралишта и
омладинских спортских терена у неколико градова на територији РС у виду подршке
промоцији спорта као најздравијој активности за провођење слободног времена, како у
раном детињству тако и у младости.
Због изузетно рестриктивног буџета за ове намене, услед захтева за уштедама на
расходној страни јавних финансија на нивоу целе државе, за потребе реконструкције,
изградње, адаптације и завршетка 25 објеката спортске инфраструктуре у 22 јединице
локалне самоуправе, обезбеђена су средстава из предпристуног фонда ИПА 2015,
којима ће се финансирати ови пројекти. С обзиром да се ради о средствима која се
реализују директно преко Делегације ЕУ, иста нису приказана у финансијском плану а
министарство је акционим планом за реализацију овог пројекта одређено као
институција одговорна за његову имплементацију.
Активност: Спровођење програма изградње спортских објеката
Изградња, реконструкција, адаптација, санација и капитално одржавање спортских
објеката у Републици Србији у анализираном периоду, обухватала је следеће пројекте:
I Пројекти по Јавном позиву за пријаву јединица локалних самоуправа ради учешћа у
програму-пројекту: Завршетак изградње спортских објеката на територији Републике
Србије „Заврши започето”:
– Пројекат „Завршетак изградње спортске хале у Бојнику”
Изградња објекта почела је 1998. године и до завршне фазе, радови су финансирани
из буџетских средстава општине Бојник и општинског самодоприноса. Пројектом је
предвиђена изградња објекта 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. С обзиром да изградња
објекта није завршена у целини због чега објекат није добио употребну дозволу и није
био у функцији, изабран је 2015. године у оквиру програма „Заврши започето“ ради
завршетка изградње и реализован је заједничким улагањем Министарства омладине и
спорта у износу 12.584.262,00 динара и општине Бојник у износу 1.751.374,44 динара.
Реализација овог пројекта окончана је у октобру 2016. године извођењем завршних
радова на машинским и електро инсталацијама, као и припадајућим или незавршеним
грађевинским радовима. У поступку је прибављање употребне дозволе.
– Доградња школске фискултурне сале (Анекс 1) у Голупцу.
У основној школи „Бранко Радичевић“ у Голупцу, 2005. године изграђена је школска
фискултурна сала, пројектована за обављање спортских наставних и ваннаставних
активности. Као једини објекат такве врсте у општини Голубац, процењено је да би сала
по својим димензијама могла задовољити критеријуме за одржавање спортских
манифестација различитих нивоа, националног, регионалног и локалног али уз
доградњу неопходног пратећег простора. Овај вид искоришћености фискултурне сале
није могућ без изградње анекса који је испројектован као двоетажни са пратећим
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простором, свлачионицама, гардеробама и санитарним блоком у приземном делу и
просторијама за друге спортске активности (стони тенис, пикадо и шах), на спрату.
У децембру 2016. године потписан је уговор о извођењу радова на доградњи школске
фискултурне сале Анекс 1 у Голупцу. Вредност уговорених радова је 18.750.000,00
динара, од чега је планирано учешће Министарства омладине и спорта у износу од
6.701.175,68 динара.
II Изградња, реконструкција, адаптација, санација и капитално одржавање спортских
објеката у Републици Србији
– Изградња атлетског стадиона у Новом Пазару – прва фаза
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.
Прва фаза овог пројекта реализована је у 2016. години завршетком радова на изради
травнатог терена, атлетске стазе, дела трибина и подтрибинског простора.
Уговорена вредност радова је 118.496.466,58 динара, од чега учешће Министарства
омладине и спорта 64.089.737,20 динара, а града Новог Пазара 54.406.729,38 динара. У
току је технички преглед изведених радова.
– Реконструкција и изградња Омладинског спортског кампа „Караташ“ – друга фаза
Због изузетне повољности климатских услова овај пројекат је осмишљен у оквиру
Националног парка Ђердап. Планирано је да се реконструкција и доградња постојећих
објеката реализује у више фаза, како би постојећи комплекс кампа постао савремени
тренинг центар. Пројекат се финансира средствима Министарства и Завода за спорт и
медицину спорта Републике Србије.
Прва фаза реализована је у 2015. години реконструкцијом неколико објеката у оквиру
кампа и то: отворени рукометни терен са асфалтном подлогом, отворени кошаркашки
терен са подлогом од тартана, трим стаза са подлогом од малча, са стазом за трчање
дужине 1.600 м и трим полигоном за вежбање, теретана са стречинг салом, смештајни
објекат категоризације 3* са двокреветним, трокреветним собама и апартманима.
Дуга фаза пројекта реализована је у току 2016. године завршетком радова у новембру
2016. године, при чему је завршена реконструкција два објекта (управна зграда
површине 203,50м2 и један смештајни објекат површине 540,65м2) и четири спортска
трена (два вишенаменска и два кошаркашко-одбојкашка терена, сви са асфалтном
подлогом). Вредност радова друге фазе је 78.873.240,00 динара. Радови су завршени, у
току је технички преглед изведених радова.
– 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
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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 у фебруару 2016. године, када је објекат
добио Одобрење за употребу, а у марту 2016. године и пуштен је у рад.
– Подршка Европским интеграцијама и припрема пројеката за период 2014 – 2020.
У току извештајног периода урађено је следеће:
– припремљен је предлог градова и критеријума за избор локација игралишта која ће се
реконструисати;
– припремљен је нацрт документа којим су дефинисани услови за набавку експерта за
припрему пројекта, израду пројектне документације и стручни надзор (ТоР) у складу са
закључцима са састанка одржаног у Сектору за уговарање и финансирање програма из
средстава ЕУ, Министарства финансија и нацрт документа којим су дефинисани услови
за набавку експерта само за услуге припреме пројекта и тендерске документације за
радове и стручни надзор, у складу са захтевима Сектора за уговарање и финансирање
програма из средстава ЕУ, преко којег ће се спроводити поступак јавне набавке и
уговарање.
III Пројекти који се финансирају из средстава Националног инвестиционог плана и ЕИБ
представљају реализацију активности на завршетку пројеката са уговореним обавезама
из претходних година:
– Пројекат „Типска спортска хала за школски спорт у Ужицу”, Крчагово чијом
реализацијом је предвиђена 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 омладине и спорта.
За фазу започету у 2015. и окончану у 2016. години, којом није предвиђено извођење
целог објекта, већ покривање и затварање спортске сале са пратећим техничко
технолошки условљеним позицијама радова, вредност радова је 16.885.049,04, од чега је
уговорена обавеза Министарства омладине и спорта 7.988.016,00. Завршен је технички
преглед до сада изведених 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 Министарство – Европске инвестиционе
банке и буџетских средстава града Шапца. Изградња објекта започела је 2012. године и
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прекинута је раскидом уговора са претходним извођачем радова из разлога што је у
току реализације уговора отишао у стечај.
Пројектом је предвиђена изградња фискултурног блока укупне бруто површине 800м2,
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
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.
Радови су настављени током 2015. године, и представљају завршетак изградње
фискултурне сале. Изведени су различити грађевински и грађевинско – занатски радова,
унутрашњи и спољашњи развод водоводоводне, канализационе и хидрантске мреже,
као и израда електро и машинских инсталација.
Укупна вредност изведених радова по уговору из 2015. године је 27.646.777,50 динара,
од чега је Министарство финансирало 7.352.537,00 динара, а град Шабац 20.294.240,50
динара.
Комисија за технички преглед је издала потврду о пуштању објекта у пробни рад на
период од годину дана. У поступку су мере и активности за прибављање употребне
дозволе.
ПРИКАЗ ПРОЈЕКАТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА
ОКОНЧАНА У 2016. год.
Вредност
Вредност
Општина/
пројекта из
Укупна вредност
Р.Б.
Назив пројекта
пројекта из
Град
других извора
пројекта
средстава МОС
финансирања
1.
Пројекти у оквиру програма „Заврши започето”
Бојник

1.1.

Завршетак
изградње
спортске хале у
Бојнику

12.584.262,00

средства
општине
Бојник
1.751.374,44

14.335.636,44

Изградња, реконструкција, адаптација, санација и капитално одржавање спортских
објеката у РС
Изградња
атлетског
буџет града Н.
Нови
стадиона у
64.089.737,20
Пазара
118.496.466,58
Пазар
Новом Пазару,
54.406.729,38
прва фаза

2.

2.1.

2.2.

Kладово

Реконструкција
ОСК „Караташ”,
друга фаза

2.3.

Београд

Изградња
атлетске
дворане, друга
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58.000.000,00

средства
Завода за спорт
и медицину
спорта РС
20.873.240,00

78.873.240,00

273.540.196,09

0

273.540.196,09
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фаза
Пројекти који се финансирају из средстава Националног инвестиционог плана и ЕИБ
Типска спортска
средства града
хала за школски
Ужице
2.5.1.
7.956.772,80
Ужица
16.885.049,04
спорт у Ужицу”,
8.928.276,24
Крчагово
2.5.

2.5.2.

Шабац

„Изградња
фискултурне
сале у ОШ
„Доситеј
Обрадовић” у
Волујцу”

УКУПНО

7.352.537,00

средства града
Шапца
20.294.240,50

27.646.777,50

423.523.505,09

106,253,860.56

529.777.365,65

Табела број 7: Приказ пројекта спортске инфраструктуре чија је реализација окончана у 2016. години

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРОЈЕКАТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЧИЈА ЈЕ
РЕАЛИЗАЦИЈА ОКОНЧАНА У 2016. год.
Назив – тип објекта спортске
Број реализованих
Укупна вредност
инфраструктуре
пројеката
реализованих пројеката
Спортски камп
1
78.873.240,00
Атлетска дворана
1
273.540.196,09
Атлетски стадион
1
118.496.466,58
31,220,685.48
Спортска хала
2
Фискултурна сала
УКУПНО

1
6

27.646.777,50
529.777.365,65

Табела број 8: Табеларни приказ пројекта спортске инфраструктуре чија је реализација окончана у 2016.
години
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Графкон број 11: Графички приказ вредности пројеката спортске инфраструктуре чија је реализација
окончана у 2016. години

Активност: Унапређење поступка за реализацију пројеката
У периоду 2016. године није покренута иницијатива за подизање квалитета
инжењерских услуга у поступку припреме и реализације изградње. У току је
разматрање могућности за реализацију ове активности.
Из напред наведеног може се закључити да су Акционим планом утврђени посебни и
општи циљеви, као и активности у оквиру њих, у потпуности се реализују од стране
Групе за управљање инфраструктурним пројектима, за анализирани период, 2016.
годину, што је показатељ њихове оправдане дефинисаности.
3. НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈИ РЕЛЕВАНТНИХ АКТЕРА О СПРОВОЂЕЊУ
СТРАТЕГИЈЕ
4.1. Извештај Покрајинског секретаријата за спорт и омладину
У оквиру приоритетног циља 7.1. Развој спорта деце и омладине, укључујући и
школски спорт, општи циљ 7.1.1. Унапређен школски и универзитетски спорт, посебан
циљ 7.1.1.1. Побољшани материјално-технички услови за реализацију активности
школског и универзитетског спорта Покрајински секретаријат за спорт и омладину је
током 2016. године у оквиру програмске активности Развој, опремање и одржавање
спортских објеката у АП Војводини – изградња и опремање фискултурних сала
функционалним справама и реквизитима, финансирао 19 пројеката са укупно
22.441.422,00 динара. Носиоци ових пројеката су биле образовне установе са територије
АП Војводине а пројекти су за циљ имали унапређење услова за развој школског
спорта. Буџетом за 2016. годину било је предвиђено да се за реализацију програмске
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активности „Афирмација школског спорта у АП Војводини“ определи укупно
5.000.000,00 динара. У оквиру ове програмске активности финансирани су предлози
пројеката у складу са Акционим планом спровођења стратегије развоја школског спорта
у АП Војводини за период 2013 – 2017. година. С обзиром да је побољшање
материјално - техничких ресурса за развој школског спорта један од циљева Стратегије
развоја школског спорта, у оквиру ове програмске активности финансирани су пројекти
у циљу набавке функционалних справа и реквизита за реализацију школског спорта
(укупно 9 пројеката). У 2016. години Активним школама са територије АП Војводине су
подељени сетови функционалних справа и реквизита за реализацију школског спорта
(укупно 8 Активних школа).
Посебан циљ 7.1.1.2. Повећан број спортских секција и других ваннаставних
спортских и рекреативних активности у оквиру школског и универзитетског спорта –
Буџетом за 2016. годину било је предвиђено да се за реализацију програмске активности
„Афирмација школског спорта у АП Војводини” определи укупно 5.000.000,00 динара.
У оквиру ове програмске активности финансирани су предлози пројеката у складу са
Акционим планом спровођења стратегије развоја школског спорта у АП Војводини за
период 2013 – 2017. година. С обзиром да је побољшање квалитета и квантитета понуде
школског спорта један од циљева Стратегије развоја школског спорта, основним
школама са територије АПВ као и Савезу за школски спорт Војводине опредељивана су
средства за реализацију пројеката којима је обезбеђено повећање броја спортских
секција у основним школама са територије АП Војводине. Програмом „Школски спорт
плус” обезбеђено је веће учешће ученика у систему школских спортских такмичења,
такође и повећања броја спортских секција из ритмичке гимнастике, рукомета, атлетике,
одбојке, кошарке, стоног тениса (укупно 6 пројеката и повећање за око 40 нових
спортских секција).
Посебан циљ 7.1.1.3. Повећано учешће ученика и студената на школским и
универзитетским спортским приредбама (спортским манифестацијама и спортским
такмичењима) – Буџетом за 2016. годину било је предвиђено да се за реализацију
програмске активности „Афирмација школског спорта у АП Војводини” определи
укупно 5.000.000,00 динара. У оквиру ове програмске активности финансирани су
предлози пројеката у складу са Акционим планом спровођења стратегије развоја
школског спорта у АП Војводини за период 2013 – 2017. године. С обзиром да је
повећање учешћа ученика и студената на школским и универзитетским спортским
приредбама (спортским манифестацијама и спортским такмичењима) један од циљева
Стратегије развоја школског спорта у АПВ, у сарадњи са Савезом за школски спорт
Војводине реализовани су пројекти који су имали за циљ да се што више ученика
укључи у системе такмичења и то у оквиру атлетике, рукомета и ритмичке гимнастике.
Реализацијом ових пројектних активности укупно је укључено: мини атлетика 300
ученика, баскет 3X3 15 екипа – 90 ученика, ревија ритмичке гимнастике укупно 100
девојчица из школа које имају секције из ритмичке гимнастике.
Посебан циљ 7.1.1.4. Побољшан стручно-педагошки рад и унапређена
институционална сарадња у оквиру школског и универзитетског спорта – Реализација
активности које имају за циљ побољшање стручно-педагошког рада и унапређене
институционалне сарадње у оквиру школског спорта остварена је у сарадњи са Савезом
за школски спорт Војводине и Друштвом педагога физичке културе Војводине.
Организовано је више стручних семинара и скупова и то: „Једна мала лопта може
покренути свет”, „Дечија Атлетика”, „Имплементација пилот пројеката у школски
систем”, Летња школа педагога физичке културе на тему „Савремене тенденције у
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настави физичког васпитања – у сусрет новој школској години – пример добре праксе”,
„Активне школе Војводине” као и конференција „Могући правци унапређења програма
физичког васпитања – изазови и препреке”.
Организован је и семинар „Физички активнији ученици, здравије одрастање,
квалитетније школе, који се бавио концептом Активних школа и акредитован је од
стране Завода за унапређење васпитања и образовања и одржана су укупно три
семинара: Нови Сад 15.10., Београд 29.10. и Сента 12.11. 2016. године.
Посебан циљ 7.1.1.5. Подстакнуто значајније укључивање јединица локалне
самоуправе у реализацију и унапређење школског и универзитетског спорта – у оквиру
реализације активности из Акционог плана за спровођење Стратегије развоја школског
спорта у АП Војводини, секретаријат је реализовао низ истраживања о начинима
функционисања и финансирања школског спорта на нивоу јединица локалних
самоуправа и успостављања система функционисања. Спроведена анкетирања су
показала многе недостатке, али и дала неке од полазних основа за одређивање
приоритета у оквиру школског спорта као и у делу дефинисања механизама за
унапређење функционисања система школског спорта нарочито на нивоу јединица
локалних самоуправа. На основу заједничког рада и прикупљања свих искустава и
знања израђени су анкетни упитници који су послати свим јединицама локалних
самоуправа у АП Војводини, такође су организоване стручне трибине у пет
војвођанских градова и општина, урађени упитници за све учеснике трибина а након
тога и урађена статистичка обрада и анализа свих добијених података. Након
прикупљених података од стране јединица локалних самоуправа и анализе која се
односила на финансирање школског спорта у јединицама локалних самоуправа,
просечно издвајање за спорт у оквиру буџета војвођанских градова и општинама је
изражено у следећим процентима:
Градови:
- укупно 3% за спорт;
- 80,19% се издваја за такмичарски спорт;
- 3,34% се издваја за школски спорт.
Општине:
- укупно 2,25% за спорт;
- 81,95% се издваја за такмичарски спорт;
- 2,67% се издваја за школски спорт.
Ова анализа је такође показала да се средства намењена за школски спорт у
равномерним односима распоређују: васпитно образовним установама, општинским
спортским савезима и другим спортским организацијама у оквиру система школског
спорта и удружењима педагога физичке културе, као и да се највећи део средстава
издваја за трошкове превоза, а најмање за хонораре за стручна лица. Анализа која је
спроведена након сумирања резултата учесника трибина на тему школског спорта
показала је потпуно другачији однос, између онога какво спортски и просветни радници
имају мишљење о школском спорту и онога како се та област спорта дефинише у
буџетима јединица локалних самоуправа. Сама чињеница, да се чак 32,36% испитаника
обухваћених анкетирањем определило, да је школски спорт приоритет број један, у
односу на врхунски спорт, област спортске рекреације и спорт особа са инвалидитетом,
говори у прилог наведеној констатацији.
Приликом реализације свих активности а нарочито у директним контактима које су
представници секретаријата имали са представницима јединица локалних самоуправа,
апострофиран је школски спорт као приоритет у финансирању спорта а нарочито улога
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и значај јединица локалних самоуправа у уређењу и реализацији тог процеса.
У оквиру приоритетног циља 7.2. Повећање обухвата бављења спортом кроз развој и
унапређење спортске рекреације, Општи циљ 7.2.1. Повећан обухват бављења
спортом у свим сегментима становништва посебно деце, младих, жена, особа са
инвалидитетом и старих, Посебан циљ 7.2.1.1. Подстакнута и ојачана свест о важности
редовне физичке активности финансирањем програмских активности Савеза спорт за
све Војводине као и подршком организацији спортске олимпијаде радника Војводине у
великој мери доприноси унапређењу услова за укључивање што већег броја грађана у
програме спортске рекреације. Реализацијом тих програма а посебно и медијском
праћењу, ради се на подизању свести грађана о важности физичке активности као и о
могућностима и доступностима бављења спортском рекреацијом.
Током 2016. године реализован је Куп Војводине у оквиру система радничког
спорта, у оквиру ког су организована спортска такмичења у свих седам региона у
Војводини а учешће је узело више од 1000 запослених. Савез спорт за све Војводине је
организовао фестивал спорта за све, на коме је учествовало више од 1000 рекреативаца
из целе Војводине а подржано је и укупно 23 програма чланица Савеза спорт за све
Војводине који су били намењени посебно деци, старима и особама са инвалидитетом у
циљу реализације предложених програма али пре свега јер се на тај начин подстиче и
ојачава свест грађана о важности физичке активности.
У складу са Планом и програмом годишњег програма рада за 2016. годину, Савез
Спорт за све Војводине је у оквиру израде Програма развоја спорта за све Војводине
2017 – 2020. године спровео и реализовао истраживање по јединицама локалних
самоуправа (ЈЛС) у АП Војводини, током јула и августа 2016. године. Спроведено је
анкетирање свих слојева становништва (деца школског узраста, студенти, запослени,
незапослени, пензионери, особе са инвалидитетом и особе са посебним потребама).
Анкету је израдио Стручни одбор Савеза спорт за све Војводине, која се састојала из
две групе питања, општег дела (25 питања) о основним подацима, здравственом статусу
и нивоу физичке активности, и дела који се односи на то да ли су испитаници
задовољни понудама и условима за рекреативне активности (11 питања) у свом месту.У
другој фази истраживања извршен је унос и обрада података током септембра и октобра
2016. године.
Резултати овог истраживања, након усвајања програма развоја спорта за све
Војводине, биће стављени на располагање Покрајинском секретаријату за спорт и
омладину у циљу израде предлога и реализације даљих „Политика” на тему унапређења
области спортске рекреације у Војводини и Србији уопште.
Посебан циљ 7.2.1.2. Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности
свим грађанима да се баве спортом за све – у оквиру програмске активности Развој,
опремање и одржавање спортских објеката у АП Војводини – опремање и одржавање
спортских објеката, финансирао 10 пројеката са укупно 13.408.225,00 динара. Носиоци
ових пројеката су биле јединице локалних самоуправа са територије АП Војводине, а
пројекти су за циљ имали унапређење услова за развој рекреативног спорта тј. стварање
услова да се сви грађани баве спортом.
Посебан циљ 7.2.1.3. Подстакнуто значајније укључење јединица локалне самоуправе
у финансирање програмских активности из области спортске рекреације и спорта особа
са инвалидитетом – у оквиру финансирања од стране секретаријата, посебног програма
Савеза
спорт
за
све
Војводине у 2016. години је реализован и пројекат израде Програма развоја спорта за
све за период 2017 – 2020 године. У оквиру програма је као један од циљева дефинисано
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и позиционирање области спортске рекреације у оквиру финансирања спорта на нивоу
јединица локалних самоуправа. Такође је предвиђено да се реализацијом активности из
Акционог плана програма у 2017. години организује низ стручних трибина на тему
значајнијег укључења јединице локалне самоуправе у финансирање програмских
активности из области спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом.
У оквиру приоритетног циља 7.3. Развој и унапређење врхунског спорта, општи циљ
7.3.1. Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање услова за
развој професионалног спорта, посебан циљ 7.3.1.2. Стварање услова за одржавање и
даље постизање врхунског спортског резултата – у оквиру програмске активности
„Развој, опремање и одржавање спортских објеката у АП Војводини – опремање и
одржавање спортских објеката” финансирао 38 пројеката са укупно 30.257.180,00
динара. Носиоци ових пројеката су биле спортске организације са територије АП
Војводине а пројекти су за циљ имали унапређење услова за развој врхунског спорта.
У оквиру финансирања врхунског спорта секретаријат је у 2016. години
определио укупно 64.000.000,00 динара за годишње програме 56 покрајинских гранских
савеза и 5.000.000,00 динара за посебне програме савеза.
Такође је буџетом секретаријата за 2016. годину за организацију међународних
спортских манифестација и учешће на спортским приредбама и манифестацијама
опредељено укупно 15.710.000,00 динара за 50 пројеката.
Посебан циљ 7.3.1.3. Унапређење услова за развој спортисте до врхунског резултата
стипендирано укупно 50 перспективних спортиста из АП Војводине.
У оквиру перманентне подршке спортским клубовима са територије АП
Војводине, секретаријат је током 2016. године, финансирао реализацију пројеката за
укупно 141 спортску организацију.
У оквиру приоритетног циља 7.4. Развој и унапређење спортске инфраструктуре,
општи циљ 7.4.1. Развијена спортска инфраструктура, посебан циљ 7.4.1.1.
Успостављена потпуна база података, односно евидентирано стањe постојеће спортске
инфраструктуре настављена је активност учешћа у Радној групи за истраживање стања
спортске инфраструктуре у Србији. Одржани су састанци у Министарству.
Посебан циљ 7.4.1.2. Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска
инфраструктура – реализован је један пројекат из области изградње, 10 пројеката из
области опремања и 13 пројеката из области санације и адаптације спортских објеката.
У току је реализација још 24 пројеката из области спортске инфраструктуре. Кроз
финансирање пројекта санације и адаптације простора за рад центра „Хипотенс“ дата је
подршка Удружењу за терапеутско јахање „Хипотенс” из Новог Сада чије терапеутско
јахање спада у редован програм збрињавања особа са инвалидитетом.
Финансирањем и реализацијом
пројекта израде пројектне документације
Параолимпијског центра у Зрењанину подржана је иницијатива изградње овог
јединственог
центра за тренинг и такмичење параолимпијаца и особа са
инвалидитетом. Као један од стратешких циљева и приоритета Покрајинске владе
одређен је пројекат изградње „Центра за развој спорта и едукацију омладине
Војводине” на Летенци на Фрушкој гори.
Током 2016-те године урађене су припремне активности на реализацији пројекта
„Летенка“ на Фрушкој Гори. Предлогом буџета за 2017. предвиђена су средства за
израду пројектно-техничке и друге документације.
У оквиру циља 8.1. Подизање капацитета спорта на свим нивоима власти, општи циљ
8.1.1. Успостављен конзистентни систем управљања и финансирања система спорта
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у Републици Србији, перманентна едукација, укључивање више у систем спорта жена,
маргинализованих група, волонтера, посебан циљ 8.1.1.1. Повећани капацитети
организација у области спорта за програмско финансирање њихове активности и
делатности из јавних прихода (планирање, реализација, контрола) – у оквиру
реализације активности која се односи на подизање капацитета територијалних
спортских савеза и спортских организација са територије АП Војводине секретаријат је
у оквиру програмске активности афирмација спорта у АП Војводини – програми којима
се доприноси развоју спорта и афирмацији жена у спорту финансирао укупно 5
пројеката који су имали за циљ реализацију стручних семинара из области спорта, а
најзначајнији се односио на израду бесплатне апликације „Рукометни тренинзи“ коју је
реализовао Рукометни савез Војводине као едукативне семинаре за рукометне тренере
из Војводине о употреби и коришћењу ове апликације.
Такође је у оквиру финансирања покрајинских гранских савеза у оквиру
годишњих програма (укупно 56) предвиђено и савези су у обавези да реализују
едукативни програм који подразумева реализацију семинара, конференција, трибина
на тему спорта.
Посебан циљ 8.1.1.4. Повећани капацитети организација у области спорта за
аплицирање ка фондовима Европске уније и другим приступним Фондовима - у сарадњи
са Спортским савезом Војводине и Фондом „Европски послови” Аутономне покрајине
Војводине организовао је четвородневну обуку под називом „Могућности финансирања
путем ЕУ фондова” како би се спортски радници обучили за самосталну припрему и
имплементацију пројеката који се финансирају из средстава Европске уније. Обука је
организована у просторијама Спортског савеза Војводине у два дела и то 14. и 17.
октобра као и 27. и 28. октобра 2016. године. Посебна пажња је посвећена
представљању Интерес ИПА програма прекограничне сарадње између Србије и
Мађарске у оквиру ког је отворен Други позив за подношење предлога пројеката као и
Еразмус+ програм Европске уније. Стручној обуци присуствовали су представници
покрајинских гранских савеза, Покрајинског завода за спорт и медицину спорта као и
запослени у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину.
Посебан циљ 8.1.1.5. Унапређење стручности и капацитета спортских организација у
јединицама локалне самоуправе – у периоду од 4. до 8. јула 2016. године одржао низ
консултација и састанака са представницима јединица локалних самоуправа и спортских
савеза са територије АП Војводине. Основни циљ ових састанака био је приближавање улоге
ЈЛС и територијалних спортских савеза у систему спорта Републике Србије.
Посебан циљ 8.1.1.10. Укључен већи броја жена, маргинализованих група и волонтера
у систем спорта у Републици Србији – са 2.000.000,00 динара финансирана је реализација
посебног конкурса „Афирмација жена у спорту”, укупно 56 пројеката који су имали за
циљ да допринесу унапређењу положаја жена као спортисткиња, стручњакиња у спорту
и спортских стручњакиња у АП Војводини.
У оквиру циља 8.2. Стручно и научно – истраживачки рад у спорту и
информациони системи, општи циљ 8.2.1. Унапређен стручни и научно-истраживачки
рад у спорту и информациони системи, посебан циљ 8.2.1.4. Унапређени информациони
системи у спорту – у сарадњи са Спортским савезом Војводине и покрајинским гранским
савезима, у претходном периоду, извршио је информатичку обуку (ECDL) за све
директне кориснике информационог система у спорту у АП Војводини. Такође, у
претходном периоду је извршена надоградња и значајно унапређивање постојећег
информационог система увођењем апликације за реализацију буџета покрајинских
гранских савеза (https:/esavezi.rs/) путем које покрајински грански савези електронски
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(без папира) подносе захтеве за суфинансирање годишњих и посебних програма. У току
2016. године, креиран је посебан модул у оквиру информационог система еСавези
(www.sportal.org.rs) који ће бити искоришћен за аутоматску обраду података неопходних
за категоризацију покрајинских гранских савеза.
4.2. Извештаји Министарства унутрашњих послова, Министартсва одбране и
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Министарство унутрашњих послова је доставио наративни извештај за 2016. годину
у погледу реализованих активности дефинисаних Акционим планом за спровођење
Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период од 2014 - 2018. године.
Извештај се односи на 8.5. Спорт у полицији, односно 8.5.1. општи циљ: Унапређен
спорт у полицији Приказани су резултати и активности по посебним циљевима из
Акционог плана за спровођење стратегије спорта:
8.5.1.1. Посебни циљ: „Ојачани капацитет запослених у МУП-у да кроз учешће у
спортским активностима допринесу развоју система спорта у Србији” - континуирано
се ради на томе да се обезбеди да стручне спортске способности запослених у МУП-у
допринесу развоју система спорта у Републици Србији учешћем у раду спортских
клубова и организовањем спортских манифестација, као и да се обезбеди учешће
запослених у МУП-у у спортским активностима и спортским националним и
међународним манифестацијама;
8.5.1.2. Посебни циљ: „Постигнут потребан ниво стручних знања, вештина и
способности које доприносе успешном раду припадника МУП-а” - континуирано се
ради на томе да се обезбеди учешће спортских стручњака запослених у МУП-у у
образовним активностима националног спорта у Републици Србији;
8.5.1.3. Посебни циљ: „Ојачан капацитет спортских савеза и клубова из области спорта
на води, под водом и алпинизма за њихово обучавање и укључивање у систем заштите и
спасавања у Републици Србији” - имајући у виду Ванредну ситуацију у Републици
Србији 2014. године насталу услед поплава, организационе јединице Министарства у
складу са својим надлежностима, али превасходно невеликим могућностима, раде на
обучавању својих кадрова. Укључивање полицијских службеника је превасходно на
индивидуалном нивоу, имајући у виду да у МУП-у не постоји спортско удружење или
асоцијација која би организационо објединила потребе за спортом и спортским
активностима запослених, али и могућности да за колективно ангажовање и колективни
допринос развоју система спорта у Републици Србији. Других активности везано за овај
посебни циљ није било.
Министарство унутрашњих послова Републике Србије доследно и уз ангажовање
свих расположивих ресурса примењује националне правне прописе и ратификоване
међународне конвенције у циљу превенције и сузбијања насиља и недоличног
понашања гледалаца на спортским приредбама.
У складу са надлежностима Министарства унутрашњих послова прописаних
Законом о министарствима („Службени гласник РС” бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015,
96/2015 – др. закон) и полицијским пословима прописаним у Закону о полицији
(„Службени гласник РС”, бр. 6/2016 ) континуирано се прати стање јавног реда на
спортским приредбама и примењују законом предвиђене мере, са нарочитим акцентом
на навијачке групе и њихове активности пре за време и након одржавања спортских
приредби.
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Такође, наведеним Акционим планом за спровођење Стратегије развоја спорта у
Републици Србији за период од 2014 - 2018. године, тачком 8.8.1. дефинише се Општи
циљ „Унапређење мера за спречавање свих негативних појава у спорту”, а везано за
посебан циљ:
8.8.1.1. Посебан циљ: „Успостављање механизма за доследну примену Националне
стратегије за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским приредбама”.
Министарство унутрашњих послова је један од субјеката надлежних за спровођење
Акционог плана Владе за имплементацију Националне стратегије за борбу против
насиља и недоличног понашања на спортским приредбама и у складу са расположивим
капацитетима предузима мере на реализацији планираних активности.У циљу
ефикасније имплементације конкретних активности, Министарство унутрашњих
послова донело је интерни План активности за спровођење Акционог плана Владе
Републике Србије за имплементацију Националне стратегије за борбу против насиља и
недоличног понашања на спортским приредбама, у чију су реализацију укључене
надлежне организационе јединице Министарства. Такође, Министарство унутрашњих
послова Републике Србије, у сарадњи са релевантним државним органима и другим
партнерима, уз обавезу препознавања потребе заједничког деловања и одговорног
учествовања, континуирано предузима низ мера и радњи у циљу ефикасније борбе
против насиља и недоличног понашања на спортским приредбама. Реализацијом
планираних активности, као и имплементацијом примарних циљева који су постављени
пред све друштвене субјекте, тежи се минимизирању узрока који доводе до негативних
појава у спорту. Имајући у виду претходно наведено, ММинистарствоо, у складу са
својим надлежностима, спроводи низ мера и активности у циљу јачања сопствених
капацитета, унапређења рада, спречавања негативних појава у спорту у погледу
смањења насиља на спортским приредбама и реализације одређених сегмената
Националне стратегије за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским
приредбама. Полицијски службеници Министарства, активно учествују у раду тела и
органа Савета Европе, односно на Конференцијама и Семинарима у организацији
европских организација, која се баве и чија је превасходна тема насиље и недолично
понашање гледалаца на спортским приредбама, у циљу размене позитивних примера
добре праксе и искуства из претходног периода.
С тим у вези, посебно наглашавамо да су полицијски службеници Министарства, у
протеклом периоду, континуирано учествовали у раду Сталног комитета Савета Европе
за спровођење Европске Конвенције о насиљу и недоличном понашању гледалаца на
спортским приредбама, коју је Република Србија потписала, ратификовала и у складу са
националним законодавством примењује. Такође, представници Министарства су
активно учествовали у изради нове Конвенције о интегрисаном приступу безбедности,
сигурности и услугама на фудбалским утакмицама и другим спортским приредбама,
која ће након ступања на правну снагу, заменити актуелну Конвенцију из 1985. године.
Препознајући значај Нове Конвенције као референтног документа на пољу безбедности
и сигурности на спортским приредбама, визију Сталног комитета Савета Европе којим
се развија мулти-агенцијски интегрисани приступ организацији спортских приредби,
Министарство унутрашњих послова ће у наредном периоду, кроз наставак сарадње са
Министарством омладине и спорта, предузимати активности у циљу испуњавања
обавеза из Конвенције и сарадње са Сталним комитетом Савета Европе, односно у циљу
заузимања заједничког става и евентуалног покретања процедуре за потписивање Нове
Конвенције.
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Свакако, учешће у раду међународних тела, чија је тема проблематика испољавања
негативних појава у спорту, представља јединствену прилику да се кроз активну
дискусију, непосредно сагледају актуелни трендови и тренутне интенције у земљама ЕУ
када је у питању организација међународних и националних спортских догађаја, при
чему треба имати у виду да надлежни органи Републике Србије који се баве
безбедношћу и сигурности на спортским приредбама, спроводе низ активности у циљу
реализације одредби Акционог плана у вези отвореног Поглавља 24 „Правда, слобода и
безбедност”, потпоглавље „Полицијска сарадња”. Ефекти учешћа на поменутим
састанцима, доприносе јачању сопствених капацитета и унапређењу постојећег начина
рада, који се базирују на примерима добре праксе, чиме се, истовремено, реализују
одређени сегменти Националне стратегије за борбу против насиља и недоличног
понашања на спортским приредбама.
Такође, важно је напоменути, да су представници Министарства унутрашњих послова,
у складу са чланом 38. Закона о спорту, сачинили предлог Правилника чијим ће се
доношењем ближе уредити рад и делатност полицијских спортских удружења.
На крају, важно је напоменути и да је у скоријем периоду планирано доношење Закона
о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова, у оквиру којег ће
између осталих, бити прописано и вођење “Евиденције лица и догађаја везаних за
спортске приредбе”, што такође представља један од сегмената реализације Акционог
плана Владе за имплементацију Националне стратегије за борбу против насиља и
недоличног понашања на спортским приредбама.
Министарство одбране доставило је наративни извештај о спровођењу стратегије
развоја спорта у коме приказује резултате за релевантне опште и посебне циљеве.
Чланом 3. Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици
Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта
(„Службени гласник РС” бр. 51/2016) спорт у војсци је, по први пут, званично
препознат као област спорта у Републици Србији. У претходном периоду спорт и
спортске активности у војсци, прописане упутствима и другим краткорочним
документима о физичкој обуци и спортским такмичењима, допринеле су остваривању
средњег нивоа пројектованих резултата, како у смислу изграђених физичких
способности и навика бављења спортом ради доброг здравља припадника
Министарства одбране и Војске Србије (у даљем тексту: МО и ВС), тако и спортских
постигнућа на домаћим и међународним војним спортским такмичењима. Неоспорно је
да су одређене групе припадника МО и ВС (спортиста) оствариле напреднији ниво
наведених капацитета, али је то, пре свега, захваљујући раду по посебном програму
клубских и личних тренера, из грађанства.
Приоритетни циљ 7.1.1. Унапређен школски и универзитетски спорт остварује се
уједначеним темпом у Министарству одбране (Војна академија и Војна гимназија),
посебно у делу посебних циљева, који се односе на: 1) функционисање повећаног броја
спортских секција, ваннаставних и рекреативних активности; 2) стручан рад и учешће
на спортским приредбама; 3) двосмерну сарадњу са школама, факултетима и
организацијама у области спорта; и 4) медијско праћење и промоцију школског и
универзитетског спорта. Начело Стратегије у области школског спорта да сваки ученик
буде укључен у некој спортској секцији, у потпуности је остварено. Што се тиче
универзитетског спорта доминира учешће спортских екипа Војне академије у лигама
Универзитетског спортског савеза Београда.
Општи циљ Стратегије 8.5.1. Унапређен спорт у војсци у основној је фази
реализације, а рокови који су Акционим планом пројектовани нису достигнути због
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значајне дисперзије у надлежностима организацијиских једниница Министарства
одбране и Војске Србије, која отежава испуњавање посебних циљева и задатака
Стратегије, пре свега усклађивање нормативне структуре у области спорта у војсци,
која доминантно обухвата дораду прописа о: 1) физичкој обуци и спортским
такмичењима у Војсци Србије; 2) нормативима о покретним стварима за обуку трајних
и потрошних вредности; 3) категоризацији војних спортиста и спортских стручњака у
МО и ВС; 4) напредовању у војној каријери и награђивању спортиста; и 5) исхрани
спортиста у војсци.
У 2016. години надлежности организационе целине Министарства одбране за
спорт није у потпуности уподобљена са прописима који се примењују у Републици
Србији, али је у току дефинисање тела које ће се на нивоу Министарства одбране
бавити спортском делатношћу (опционо: Одсек за војни спорт, са спортском јединицом,
с једне стране и војно спортско друштво, с друге стране), што представља темељ развоја
спорта у војсци, интегрисања војног у цивилни спорт, укључујући образовање у области
спорта и спортске медицине у војсци, уз остварену родну и полну равноправност.
Физичка обука и спортска такмичења у Војсци Србије, почев од 2011. године,
спроводе се према упутствима о физичкој обуци и спортским такмичењима у Војсци
Србије, а обављање спортских активности и спортских делатности у Министарству
одбране дефинише се конкретним краткорочним документима министра одбране.
Предметна упутства пружају помоћ командама, јединицама, установама и непосредним
извођачима у планирању, организовању и извођењу свих облика и садржаја физичке
обуке и спортских такмичења, али је, након спроведене квантитативне и квалитативне
анализе, закључено да их је потребно дорадити, ради усклађивања са прописима који се
примењују у Републици Србији (Закон о спорту, Стратегија развоја спорта и др.), а
разматрају питања општег физичког развоја (физичко васпитање, физичка култура,
спортске активности, спортске делатности и др.). Надлежне организацијске целине
Министарства одбране и Војске Србије приредиће предметна упутства до краја 2017.
године, као и Правилник о спортској делатности у Министарству одбране и Војсци
Србије, који је у фази дораде.
Правилником и другим дугорочним и краткорочним документима, којима се
уређује спортска делатност у МО и ВС биће значајно унапређено:
− планирање и управљање спортским активностима у складу са прописима који се
примењују;
− стање функционалних и оперативних способности припадника МО и ВС;
− интегрисање спорта у војсци у систем спорта у Републици Србији;
− спортска култура припадника Министарства одбране и Војске Србије;
− изграђивање навика за физичким вежбањем ради опоравка, одржавања доброг здравља
и физичке и духовне уравнотежености припадника МО и ВС;
− промовисање основних вредности војног позива и институција Система одбране на
спортским приредбама у Р. Србији и иностранству (из календара CISM и др.);
− пружање стручне саветодавне подршке у организацији и раду спортских удружења
МО и ВС;
− планирање и управљање војним спортским догађајима;
− управљање спортским објектима у МО и ВС;
− организација и спровођење припрема спортиста и спортских екипа;
− сарадња са спортским институцијама у Републици Србији и иностранству;
− планирање и обезбеђивање спортске опреме и реквизита;
− развој научно-истраживачког рада и стручног усавршавања у области спорта;
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и праћење опште и посебне здравствене способности, морфолошког
стања и функционалних способности и психо-социјалног стања спортиста, као и
њиховог опоравка, исхране и суплементације;
− развој спортске инфраструктуре у МО и ВС;
− развој информисања и маркетинга у спорту у војсци;
− развој врхунског спорта у војсци.
Наведеним прописом биће дефинисани посебни услови формирања и рада војних
спортских удружења, што ће омогућити интензивнији развој спорта у војсци и
ефикасно јачање физичких способности припадника МО и ВС и постизање престижних
спортских постигнућа на такмичењима из домаћег и међународног војног спортског
календара.
Извештај Министарства просвете, науке и технолошког заснива се на
достављеним информацијама које се односе на циљеве, активности и мере из делокруга
Министарства.
У оквиру Акционог плана за спровођење Стратегије, 7.1.1. Општи циљ: Унапређен
школски и универзитетски спорт, 7.1.1.2. Посебан циљ: Повећан број спортских секција
и других ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру школског и
универзитетског спорта, с обзиром на ограниченост расположивих финансијских
средства, одржан је, у односу на претходну годину, број учесника и спортских секција
на школским такмичењима. У појединим школским управама реализована су
истраживања на основу којих је утврђена потреба за интензивнијим радом на
побољшању припрема за такмичења, за повећањем броја школа у којима се реализују
међуодељењска и школска такмичења, као и ширим избором спортских грана у којима
се ученици такмиче.
Савез за школски спорт и Србије пријавио је следећа такмичења која су увршћена у
Календар такмичења ученика основне школе и Календар такмичења ученика средњих
школа, за школску 2015/2016. годину (објављени на званичној интернет страници
Министарства и у листу „Просветни преглед”, број: 2674/5 (36-37) од 17-24.12.2015.
године): стони тенис, пливање, рукомет, одбојка, стрељаштво, спортска гимнастика,
кошарка, мали фудбал, атлетика, карате, џудо. Готово сва такмичења имају све
захтеване нивое: школски, општински, окружни, републички, а мали фудбал и одбојка
и међународни ниво. Програмом такмичења за основне и средње школе, као и
Стручним упутством за организовање такмичења и смотри ученика основне и средње
школе, ово министарство је остварило битне претпоставке за реализовање мера/задатака
из Стратегије: проширење понуде спортских секција у школи, проширење понуде
ваннаставних спортских активности у оквиру школе, развој нових модела спортскорекреативних такмичења и посебно – јачање сарадње школе и спортских организација
у циљу унапређивања школског спорта.
Посебан циљ 7.1.1.3. Повећано учешће ученика и студената на школским и
универзитетским спортским приредбама (спортским манифестацијама и спортским
такмичењима – кључна активност у остваривању наведеног посебног циља – стварање
услова за испуњење основних приоритета школског спорта: свеобухватност,
здравствени аспект и препознавање талената – најдоследније и континуирано се
остварује наведеним програмима такмичења за ученике основне и средње школе и
њиховим праћењем. Кључна претпоставка за остваривање задатака из Стратегије
квалитетније праћење система спортских и универзитетских такмичења, као и
обезбеђивање неопходности организовања међуодељењских, међуразредних и
унутаршколских такмичења, остварена је захтевом у Стручном упутству о
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организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе, број: 611-0002171/2015-06 од 14.12.2015. године: „ Школско такмичење и смотра је обавезан ниво,
изузев кад је број пријављених ученика мањи од пет”.
Задатак – системом школског спорта обезбедити социјалну интеграцију ученика са
инвалидитетом – остварује се континуирано тако што се у календарима такмичења, а то
значи и у школској 2015/2016. години, налазе и такмичења ученика основне и средње
школе са сметњама у развоју и инвалидитетом. Организатори такмичења за ученике
основне школе, у школској 2015/2016. години, били су Школски центар за васпитање и
образовање слушно оштећених лица из Суботице, Национални спортски савез слепих и
слабовидих и Удружење за спорт хендикепираних ученика Србије, а за ученике
средњих школа Заједница директора и наставника школа за специјалну едукацију и
рехабилитацију Републике Србије, Национални спортски савез слепих и слабовидих и
Специјална школа са домом ученика „Бубањ“ из Ниша.
У Министарству просвете, науке и технолошког развоја створени су кадровски
услови за унапређивање базе података, тако да се планира свестраније праћење
укључивања ученика у поједине спортске гране, као и њихових постигнућа у појединим
областима.
Уважавајући значај здравља ученика и податке о актуелном стању у тој области
добијене истраживањима, ово министарство планира да подстиче континуиран рад на
унапређивању наставе физичког васпитања.
4.3. Извештај Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
У оквиру приоритетног циља развој спорта деце и омладине, општег циља 7.1.1.
Унапређен школски и универзитетски спорт, посебног циља 7.1.1.4. Побољшан стручно
педагошки рад и унапређена институционална сарадња у оквиру школског и
универзитетског спорта, ЗСМСРС је у извештајном периоду у потпуности сарађивао у
оквиру свог делокруга рада са другим одговорним институцијама и партнерима у циљу
побољшања стручно педагошког рада и унапређена институционалне сарадње у оквиру
школског спорта. У претходном периоду унапређена је сарадња са Савезом за школски
спорт Србије кроз едукацију њихових стручних координатора који спроводе програм
Спорт у школе у пољу процене моторичких способности деце. У оквиру сарадње
написана је и публикована монографија Спорт у школе: Евалуација програма.
У оквиру другог приоритетног циља Повећање обухвата бављења грађанки и грађана
спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације, општег циља 7.2.1. Повећан
обухват бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце, младих,
жена, особа са и инвалидитетом и старих и посебног циља 7.2.1.1. Подстакнута и
ојачана свест о важности редовне физичке активности где су у оквиру активности
Медијска промоција редовне физичке активности у функцији здравља предвиђене мере
Медијска кампања о потреби физичке активности ЗСМСРС је у извештајном периоду
завршио један (Активни млади за здравији живот: Здравље, животни стилови и физичка
форма младих) и започео још један истраживачко-едукативни пројекат (Начини прави
избор за дугогодишње здравље) у циљу подизања свести о важности редовне физичке
активности и здраве исхране. У оквиру првог пројекта, Активни млади за здравији
живот: Здравље, животни стилови и физичка форма младих, директни корисници
пројекта била су адолесценати, њих 3000, док су индиректни корисници све школе и
ученици у Србији. На основу пројекта издат је и Водич о физичкој активности и
исхрани младих који је доступан великом броју грађана у штампаном и електронском
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облику. Другим пројектом је планирано подизање свести репрезентативног узорка целе
популације Србије (око 2500 грађана) са аспекта важности редовне физичке активности
и правилне исхрана. Као један од важних резултата пројекта биће издат и Национални
водич о физичкој активности и исхрани и који ће садржати препоруке за све старосне
популације грађана и који ће бити доступан великом броју грађана.
У оквиру трећег приоритетног циља развој и унапређење врхунског спорта, општи
циљ 7.3.1. Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање услова
за развој професионалног спорта, посебан циљ 7.3.1.1. Подизање капацитета и даље
унапређење стручног рада у области врхунског спорта где су у оквиру активности
унапређење компетентности спортских стручњака и стручњака у спорту предвиђене
мере Ниво компетентности и радне професије спортских стручњака и стручњака у
спорту ЗСМСРС је у извештајном периоду у потпуности сарађивао у оквиру свог
делокруга рада са другим одговорним институцијама и партнерима на стварању услова
за одржавање и даље постизање врхунског спортског резултата. ЗСМСРС је у циљу
унапређења компетентности спортских стручњака:
– организовао и реализовао обуке и презентовања значаја Националних Евиденција у
управним окрузима Републике Србије (Зрењанин (Средњобанатски управни округ),
Прокупље (Топлички управни округ), Лесковац (Јабланички управни округ), Бор
(Борски управни округ), Зајечар (Зајечарски управни округ), Врање (Пчињски управни
округ) чиме је са обукама реализованим у 2015 обишао 25 управних округа);
– 6 управних округа су одржане едукације о спровођењу надзора над стручним радом у
области спорта и то у: Средњобанатском, Топличком, Јаблаником, Борском,
Зајечарском и Пчињском. Узимајући у обзир и претходну годину, едукације су одржане
у укупно 25 управних округа;
– учествовао у организовању и реализовању XI Национални семинар за стручно
усавршавање спортских радника у систему спорта Републике Србије, 26.11.2016., хала 2
Београдског сајма;
– организовао 6 континуираних медицинских едукација.
У оквиру своје делатности, Завод континуирано ради на примени најновијих сазнања
у области медицине спорта, учествује у смерницама и едукацијама како домаћим тако и
иностраним уз подршку бројних колега. Посебан догађај током 2015 године је била
Конференција под називом: „1st Serbian International Sports Medicine Conference of
Aspetar & Serbian Institute of Sport and Sports Medicine”, која је одржана у Београду од
21. до 23.05.2015 године у организацији Завода за спорт и медицину спорт РС и
ортопедске спортско-медицинске болнице Аспетар из Катара. Догађај је оцењен као
један до највећих у 2015 години (током Конференције, предавања је одржало око 30
предавача из целог света).
У сопственој организацији Завод је омогућио неколико важних стручних
скупова, а већина је базирана управо на имплементацији новог закона о спорту и улози
превентивних мера: „Ургентна стања у спорту”, „Примена регенаративне медицине у
лечењу акутних и хроничних ортопедских стања”, „Повреде у рагбију и улога лекара у
рагби тиму”, „Улога лекара на такмичењима у борилачким спортовима”, „Заједно
против остеопорозе”, „Савремени приступ дијагностици кардиоваскуларних болести и
лечење код деце – активних учесника у спорту”.
Представници Завода су присутни као предавачи на бројним скуповима, а 2016
година заокружена је учешћем на 34 Светском Конгресу медицине спорта у Љубљани
(Словенија) на коме је презентовано укупно 5 усмених презентација, а Завод добио
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признање за једну од две најбоље усмене презентације на ФИМС-у (у категорији Young
Awards) .
У циљу унапређивања медицине спорта у Србији неопходна је подршка и
сарадња бројних институција и партнера.
Одлична сарадња је, по традицији, настављена са Спортским савезом Србије,
Олимпијским комитетом и АДАС-ом, али и са Факултетима за физичку културу и
Медицинским факултетима (припрема уговора о сарадњи са Медицинским факултетом
у Београду и Новом Саду). Више пута је предложена сарадња са установама попут ВМА
и Институтом за ортопедско-хируршке болести „Бањица”, предложена сарадња са
бројним консултантима из области медицине (кардиолози, радиолози), ФИМС-ом,
представницима центра CONI испред Италијанског Олимпијског Комитета, као и
многим другим потенцијалним сарадницима.
Бавећи се стратегијом медицине спорта и планом у наредне 4 године, Завод је
почео да улаже у свој кадар и њихово стручно усавршавање. Током 2016 године један
од лекара је обавио своју специјализацију из педијатрије чиме је Завод стекао свог
првог педијатра. Тренутно је на специјализацији 6 лекара од којих 5 завршава своје
усавршавање на специјализацији медицине спорта, у наредних 8 месеци и један
педијатар који се тренутно налази на другој години, два лекара на докторским
студијама на партнерским Универзитетима у Београду и Новом Саду.
У настојању да се прате савремени трендови медицине спорта у Србији, Завод је
након добијања статуса чланице ФИМС-а апликовао ове године и за сертификат ФИФЕ,
здравствени центар што је од великог значаја за читав регион (потврда се очекује од
септембра месеца ове године).
У оквиру општег циља 7.3.1. Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског
спорта и стварање услова за развој професионалног спорта, посебан циљ 7.3.1.2.
Стварање услова за одржавање и даље постизање врхунског спортског резултата где су
у оквиру активности врхунско окружење врхунског спорта предвиђене мере спортско
медицинска заштита, наука, социјална брига и сигурност спортиста ЗСМСРС је кроз
своје редовне активности прегледа, тестирања допринео очувању здравља спортиста,
као и реализацији других предвиђених мера у оквиру овог дела.
Сектор медицине и психологије спорта за период од 01.01. – 10.12.2016. године је
обавио:
Укупан број корисника
15032
Лабораторијске анализе (ККС и биохемијске анализе)
Функционална тестирања
Ултразвучни преглед срца
Додатне кардиолошке услуге (холтер ЕКГ-а и холтер ТА)
Физијатријски преглед
Физикалне процедуре
Психолошка тестирања
Преглед и функционално тестирање репрезентативаца
Преглед и функционално тестирање стипендиста МОС-а
Преглед и функционално тестирање репрезентативаца за Летње ОИ
Преглед деце која су учествовала у школским такмичењима

10660
5818
1248
66
1344
2542
531
492
610
108
1948

Отворене су три нове амбуланте на основу предвиђеног плана и стратегије
децентрализације медицине спорта на територији Србије и Косова и Метохије: октобар
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месец – амбуланта Косовска Митровица (реализовано 328 спортско медицинских
прегледа по предвиђеном плану и програму), новембар месец – амбуланта Пирот
(реализовано 26 спортско медицинских прегледа), децембар месец – амбуланта Чачак
(реализовано 26 спортско медицинских прегледа).
ЗСМСРС је до сада у 2016. години спровео укупно 1905 моторичких тестирања
спортиста од тога 782 тестирања у циљу превенције повређивања и тиме утицао на
очување здравља спортиста, односно 1123 контроле тренираности (процена моторичких
и функционалних способности) у циљу постизања врхунског резултата. Овај број у
великој мери већ сада премашује планирани циљ и просечни број тестирања у
претходним годинама за 27% (планирано 1500 тестирања). У моторичким тестирањима
спортиста учествовали су спортисти из 62 гране спорта. Обављено је 348 тестирања за
стипендисте.
У току 2016 године потписани су уговори о сарадњи са Фудбалским савезом
Србије за континуирану контролу тренираности.
Током 2016. године отворена и биомеханичка лабораторија у оквиру ЗСМСРС
која ће бити доступна свим врхунским спортистима у циљу унапређења услова за
достизање врхунских резултата.
У оквиру четвртог приоритетног циља Развој и унапређење спортске
инфраструктуре, општи циљ 7.4.1. Развијена спорска инфраструктура, посебан циљ
7.4.1.1. Успостављена потпуна база података, односно евидентирано и евалуирано
постојеће стања спортске инфраструктуре где су у оквиру активности Истраживање о
стању спортске инфраструктуре у РС ЗСМСРС је кроз своје редовне активности
прикупио и обрадио податке о свим спортским објектима уписаним у Националну
евиденцију спортских објеката у току 2015. и 2016. године. Те податке је обрадио и
представио путем 10 табела и 9 графикона и одговарајућим пропратним текстом у
односу на дефинисане параметре истраживачког поступка од стране радне групе. У
оквиру посебног циља 7.4.1.1. Успостављена потпуна база података, односно
евидентирано и евалуирано постојеће стања спортске инфраструктуре где су у оквиру
активности Категоризација спортских објеката предвиђене мере Рангирање спортских
објеката ЗСМСРС је у оквиру својих задатака извршио Рангирање спортских објеката у
складу са Законом о спорту („Службени гласник РС”, бр. 10/16), а на основу
Правилника о националној категоризацији спортских објеката („Службени гласник РС”,
бр. 103/13) на захтев МОС у јуну 2016. и доставио на даљу процедуру. Процес
рангирања за објекте уписане у току 2015. године отпочео је издвајањем спортских
објеката који су закључили упис у Националну евиденцију спортских објеката у
периоду од претходног рангирања, односно од 28. фебруара 2015. године, закључно са
28. фебруаром 2016. године. У наведеном периоду евидентирано је да је упис у
националну евиденцију закључен за укупно 1004 спортска објекта. Од тог броја 10
спортских објеката (1%) је рангирано у прву категорију, 55 објеката (5%) рангирана су у
другу категорију, 89 објеката (9%) у трећу и ванкатегорије рангирано је 850 објеката
(85%).
У оквиру циља 8.1. Подизање капацитета спорта на свим нивоима власти, општи
циљ 8.1.1. Успостављен конзистентан систем управљања и финансирања система
спорта у Републици Србији, перманентна едукација, укључивање више у систем спорта
жена, маргинализованих група, волонтера, посебан циљ 8.1.1.1 Повећани капацитети
организација у области спорта за програмско финансирање њихове активности и
делатности из јавних прихода (планирање, реализација, контрола) где су у оквиру
активности подизање капацитета територијалних спортских савеза и спортских
51

Извештај о спровођењу Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период
2014 – 2018. године и Акционог плана за њену примену, извештајни период 2016. година

организација (клубова) који се финансирају у Аутономним покрајинама и јединицама
локалних самоуправа у области планирања, програмирања, праћења, реализације и
извештавања за програме савеза средствима из буџета предвиђене мере Анализа
финансирања спорта у јединицама локалних самоуправа ЗСМСРС је у извештајном
периоду у потпуности сарађивао у оквиру свог делокруга рада са одговорном
институцијом и у оквиру својих задатака у току 2015. израђен је Извештај са пресеком
стања на основу уноса података спортских организација у Националне евиденције
реализатора програма којим се остварује општи интерес у области спорта у складу са
Законом о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11), а на основу Правилника о
националној категоризацији спортских објеката („Службени гласник РС”, бр. 103/13).
На основу пресека стања уноса података и извршене анализе закључено је да је мали
број јединица локалне самоуправе одговорило на наше молбе/захтеве да доставе
податке за регистровање спортских организација које су реализатори програма којим се
остварује општи интерес у области спорта и да завидан број регистрованих спортских
организација није уписало податке у националне евиденције. Такође, велики број
спортских организација је правило грешке приликом уноса података, па се поставља
питање да ли су добро унели и износе одобрених финансијских средстава у Захтев. Због
тога, у току 2015. и 2016. години у сарадњи са представницима СКГО послати су
Упитници намењени истраживању финансирања спорта ЈЛС за добијање потребних
информација. На основу враћених испуњених Упитника, Завод је написао Извештај и
доставио МОС у марту 2016. С обзиром да ни у старом ни у новом Закону о спорту није
назначено ко је у систему спорта одговоран за достављање ових информација и упис
истих у националне евиденције, Завод је у оквиру измена и допуна нацрта Правилника
о садржају и начину вођења националних евиденција у области спорта и у циљу
усклађивања истог са новим Законом о спорту, дао предлог да спортске организације
подносе пријаву за упис података у одговарајућу националну евиденцију како за себе
тако и за између осталог реализатора програма којим се остварује општи интерес у
области спорта.
У оквиру посебног циља 8.1.1.1. Повећани капацитети организација у области спорта
за програмско финансирање њихове активности и делатности из јавних прихода
(планирање, реализација, контрола) где су у оквиру активности предложити измене и
допуне Закона о јавним набавкама предвиђене мере након анализе ефеката важећег
Закона о јавним набавкама предложити измене и допуне увођење трећег критеријума за
доделу уговора поред најниже понуђене цене и економски најповољније понуде или
детаљнија разрада критеријума економски најповољније понуде са јасно дефинисаним
елементима за поднерисање.
Детаљнија законска обрада поступка припремања јавне набавке (испитивање
тржишта, формирање техничке спецификације, предмера, процењене вредности) како
би наручиоци увек били сигурни да су током ове фазе поступка јавне набавке у
законским оквирима.
Јасно дефинисана законска граница за измену уговора о јавној набавци када су у
питању вишкови радова (члана 115. став 3. ЗЈН), односно одређивање процента износа
првобитно уговорене цене до кога се иста може повећавати анексом уговора о јавној
набавци радова. Консултовати Посебне узансе о грађењу.
Члан 92. ЗЈН којим је дефинисан институт неуобичајено ниске цене мора бити
јасније одређен. Остављено је доста правног простора за различита тумачења овог
института који је у блиској вези са самим основним начелом Закона о јавним набавкама
дефинисаним у члану 9.
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Проблеми у дефинисању најниже понуђене цене као критеријума. ЗЈН је јасан у делу
који се односи на процењену вредност јавне набавке, али не и за понуђену цену. Чланом
3. тачка 27. ЗЈН дефинисано је да у понуђену цену улазе и трошкови које је наручилац
предвидео конкурсном документацијом па остаје нејасно да ли се под њима
подразумева и износ пореза који пада на терет Наручиоца. Имајући у виду Правилник
који је донет од стране Министарства финансија на основу члана 10. Закона о порезу на
додату вредност, ова материја би требало бити ближе уређена изменама ЗЈН.
У оквиру посебног циља 8.1.1.4. Повећани капацитети организација у области спорта
за аплицирање ка фондовима Европске Уније и другим приступним фондовима где су у
оквиру активности коришћење приступних фондова ( Ерасмус +, ИПА, погранична
сарадња..) предвиђене мере учешће организација на међународним конкурсима од 2014
до данас Завод је успоставио сарадњу са мноштвом установа и организација у земљи и
иностранству са којима ради на формулисању пројеката са којима ће аплицирати код
различитих донатора (ИПА програми прекограничне сарадње, Ерасмус+, Темпус, итд).
До сада је реализован пројекат Tempus SPEED- пројекат је финансиран из фонда
Tempus IV и у њему је Завод учествовао као придружени партнер. Носилац пројекта је
био Универзитет из Рима Foro Italico. Реализација пројекта је започела 2013, а завршен
је у октобру 2016. године.
Пројекти који су у плану у наредном периоду:
− Центар за предузетништво у спорту – ЦПС;
− Пројекат радног назива „Јаке кости за јаку жену”;
− Пројекат „Рекреативно вежбање у постпорођајном периоду”;
− Пројекат „Регионални центар за моторичка тестирања у Спортском кампу Караташ”.
У оквиру посебног циља 8.1.1.7. Перманентно праћење и анализа односа остварених
спортских резултата у односу на уложена средства из буџета и других извора
финансирања где су у оквиру активности компаративна Анализа улагања у спорт из
свих извора са постигнутим резултатима, предвиђених мера Анализа постигнутих
спортских резултата и Компаративна анализа добијених резултата Завод за спорт у
оквиру својих основних делатности води и електронску евиденцију спортских резултата
наших спортиста на великим међународним такмичењима и државним првенствима на
годишњем нивоу. Поред тога, од ове године, доношењем Закона о спорту, резултати
спортиста Србије су саставни део Националних евиденција.
У последњих неколико година се информације на основу документације о
спортским резултатима објављују као публикација под називом „Резултати спортиста
Србије”, која се припрема за одређену годину на основу континуираног прикупљања
спортских резултата наших спортиста на великим међународним такмичењима.
Уређена је према захтевима Министарства и усклађена са актуелним Правилником о
критеријумима категоризације спортова, а од ове године и са Законом о спорту и
Правилником о садржају и начину вођења националних евиденција у спорту.
У току 2016. године сарадници Завода су на дневном нивоу ажурирали податке
о резултатима наших спортиста. Написана је, припремљена за штампу и објављена
публикација „Резултати спортиста Србије: Годишњи преглед 2015 година”.
Припремљена је публикација „Прелиминарни резултати спортиста Србије у 2016”.
Значајна активност усмерена и на месечно ажурирање уписивања постигнутих
спортских резултата спортиста Републике Србије остварених на великим међународним
такмичењима. Ова активност значајно смањила време за добијање валидних
информација што је у више наврата олакшало рад Министарства. Такође, објављивање
публикације Резултати спортиста Србије за 2016 планирана је за јануар 2017. године.
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По захтеву Министарства достављани су у изузетно кратком року у више
наврата подаци из базе резултати спортиста Србије за потребе:
− пресека стања и приказа освојених медаља за потребе петнаестодневног извештавања;
− пресека стања о резултатима спортиста Србије у актуелној години;
− различитих анализа о резултатима спортиста Србије у последње две деценије.
У оквиру циља 8.2. Стручно и научно-истраживачки рад у спорту и информационим
системима, општи циљ 8.2.1. Унапређен стручно и научно-истраживачки рад у спорту и
информационим системима, општи циљ, посебног циља 8.2.1.1. Унапређен стручни рад
у спорту, где су у оквиру активности имплементирати надзора над стручним радом у
спорту, предвиђене мере имплементирати правилник о надзору над стручним радом у
спорту у спортску праксу, са спровођењем надзора над стручним радом у области
спорта, Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије је почео 2015. године.
Учињене су све предприпремне активности како би овај поверени посао Завод обављао
на високом нивоу. Дакле, креиран је протокол спровођења стручног надзора и
припремљена комплетна документација која прати читаву процедуру реализације
надзора (обавештење, упитник, записник и извештај).
Завод је дао сугестије за измене и допуне Правилника о обављању надзора над
стручним радом у области спорта.
У 2016. години је до сада реализовано 100 надзора над стручним радом у области
спорта, од тога је 7 ванредних.
У оквиру посебног циља 8.2.1.2. Унапређен научноистраживачки рад у спорту где су
у оквиру активности реализовање научно истраживачких и истраживачко развојних
програма и пројеката у области спорта предвиђене мере конципирање, одобравање и
реализовање научно истраживачких и истраживачко развојних програма који су од
општег интереса за развој спорта у Републици Србији Завод је у током 2016. године
завршио два (1. Активни млади за здравији живот: Здравље, животни стилови и
физичка форма младих, 2. Childhood Obesity Surveillance Initiative in Serbia) и започео
још један истраживачко-едукативни пројекат (Начини прави избор за дугогодишње
здравље). Осим тога, ради се на развојним пројектима у циљу подизања капацитета
новоотворене биомеханичке лабораторије у ЗСМСРС. Током пројеката конкретизована
је сарадња са високошколским и истраживачким установама из области спорта и
медицине спорта (Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад, Факултет спорта и
физичког васпитања, Београд, Медицински факултет, Београд, Завод за вредновање
квалитета образовања и васпитања, Београд).
У оквиру посебног циља 8.2.1.3. Подизање капацитета Завода за спорт и медицину
спорта Републике Србије и покрајинских завода за спорт и медицину спорта, уз
повезивање са високошколским установама где су у оквиру активности унапредити
систем издавачке, научне, истраживачко-развојне и библиотечке делатности у области
спорта и медицине спорта у сарадњи са високошколским установама предвиђене мере
урађена је платформа за планску израду научних радова и реализацију научноистраживачких пројеката и у оквиру својих задатака у току 2016. године сарадници
Завода су учествовали на бројним стручно – научним скуповима и објавили значајне
научно – истраживачке радове у монографским и серијским публикацијама.
У оквиру посебног циља 8.8.1.1. Успостављен механизам за доследну примену
Националне стратегије за борбу против насиља и недоличног понашања гледалаца на
спортским приредбама за период од 2013. до 2018. године Завод је кроз своје редовне
активности прописане Законом допринео спровођењу активности предвиђених мера у
оквиру овог дела.
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Од осталих активности Завода од непосредног значаја за спровођење Стратегије
током 2016 године наглашавамо да је од момента доношења новог закона о спорту
Завод активно учествовао у имплементацији истог. Сарадници Завода су учествовали у
изради допуна, измена сугестија за велики број Правилника у области спорта. Највише
је пажње посвећено следећим правилницима:
– Правилник о националним евиденцијама у области спорта;
– Правилник о националној категоризацији спортских објеката;
– Правилник о вршењу надзора над стручним радом у области спорта
– Правилник о националној категоризацији спортова;
– Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста;
– Правилник о националној категоризацији спортских стручњака;
– Правилник о надлежним националним гранским спортским савезима.
Непосредно по доношењу Закона о спорту, Завод је започео озбиљан рад на
усклађивању својих основних делатности за Законом. Највећа пажња је посвећена
усклађивању документације и процедура у односу на поверене послове Завода у складу
са новим Законом. Поред тога, поверени послови, надзор над стручним радом у области
спорта и вођење националних евиденција у области спорта се континуирано усклађују
доношењем одређених подзаконских аката, односно Правилника, који су у непосредној
вези са овим делатностима.
Посебна пажња је посвећена и имплементацији новог закона у делу реализације
спортско медицинских прегледа деце узраста 6 до 14 година а посебно у процедурама
израде Правилника о допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на
примарном нивоу здравствене заштите („Службени гласник РС” бр.43/16 од 23.04.2016
године), Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног
здравственог осигурања и о партиципацији за 2016. годину („Службени гласник РС”
бр.56/16 од 15.06.2016 године), Правилника о уговарању здравствене заштите из
обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016 годину,
проследили министарству предлог о измени Правилника о утврђивању здравствене
способности спортиста за обављање спортских активности и учествовање на спортским
такмичењима у јуну ове године, учествовали у хитној изради и прикупљању података о
броју деце школског и такмичарског спорта на молбу Института за јавно здравље
„Батут”, а све у циљу примене новог Закона о спорту.
На основу потписане сарадње са градом Београдом, Завод је спровео укупно
2095 прегледа за школски спорт на територији Београда за 8 месеци (од тог броја 1210
урађено у првој половини 2016 године). Подаци и резултати које смо добили
достављени су у писаној форми. Примена Закона о спорту, у члану 19, је започела још у
фебруару месецу када је Завод омогућио реализацију 2514 прегледа преко РФЗО до
01.11.2016 године. Интензивно се радило на плану, идеји и реализацији будуће
стратегије медицине спорта као и децентрализацији отварањем периферних пунктова –
након 6 месеци отворене су три амбуланте у којима смо реализовали укупно 380
прегледа.
4.4. Извештај Антидопинг агенције Републике Србије
У оквиру трећег приоритетног циља развој и унапређење врхунског спорта, општи
циљ 7.3.1. Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање услова
за развој професионалног спорта, посебан циљ 7.3.1.1. Стварање услова за одржавање и
даље постизање врхунског спортског резултата где су у оквиру активности врхунско
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окружење врхунског спорта предвиђене мере Спортско медицинска заштита, наука,
социјална брига и сигурност спортиста АДАС је у извештајном периоду у потпуности
сарађивао у оквиру свог делокруга рада са другим одговорним институцијама и
партнерима на стварању услова за одржавање и даље постизање врхунског спортског
резултата. АДАС је кроз своје редовне активности допринео спречавању допинга у
спорту и тиме очувању здравља спортиста, као и реализацији других предвиђених мера
у оквиру овог дела.
У оквиру циља 8.4. Спорт у војсци, општи циљ 8.5.1. Унапређен спорт у војсци,
посебан циљ 8.5.1.6. Развијена спортска медицина у Војсци, где су у оквиру активности
Развој научноистраживачког рада из области физиологије напора и дијететике, као и
антидопинга предвиђене мере повезивање различитих целина ВМА са истраживачким
центрима у земљи и свету, АДАС у потпуности стоји на располагању одговорним
институцијама и партнерима (ВМА, МФ у Београду и Крагујевцу) на располагању за
повезивање различитих целина ВМА са истраживачким центрима у делу антидопинга,
како носиоци активности буду нашли за сходно, а у домену наших надлежности. АДАС
од 2009. године има потписан уговор о сарадњи са Медицинским факултетом у
Крагујевцу. У току 2016. године, два лекара запослена у АДАС стекла су звање доктора
наука на овом факултету. На докторским студијама из спортске медицине налази се још
три овлашћена допинг контролора. У претходном периоду, лекари АДАС су
објављивали радове у часопису Војносанитетски преглед што представља реализацију
рада на различитим научноистраживачким пројектима. Такође, у оквиру 5. ЦИСМ
Регионалног војног првенства у планинском трчању на Копаонику, у организацији
Министарства одбране и Војске Србије са делегацијом при Међународном савету за
војне спортове (ЦИСМ), АДАС је одржала предавање војним спортистима о употреби
дозвољених и недозвољених супстанци. Коначно сарадања са Медицинским
факултетом у Београду се одвија кроз директну едукацију два доктора АДАС на
специјализацији из клиничке фармакологије, али и започете научне пројекте са
Медицинским и Фармацеутским факултетом Универзитета у Београду.
У оквиру циља 8.8. Негативне појаве у спорту, општи циљ 8.8.1. Унапређене мере за
спречавање свих негативних појава у спорту (насиље, допинг, намештање мечева,
нелегално клађење), посебан циљ 8.8.1.3 Унапређен нормативни и организациони оквир
којим се регулише и обезбеђује спречавање допинга у спорту, једна од планираних
активности је повећање броја допинг контрола и довођење на годишњи ниво сличан
ономе који имају друге државе сличног броја становника и величине, уз задржавање
квалитета рада са предвиђеним мерама укључивање спортских савеза у финансирање
допинг контрола и наставак развоја система „интелигентног тестирања” АДАС је до
сада у 2016. години спровела укупно 830 допинг контрола, од тога: 770 контрола
спортиста и 60 контрола коња. Од 770 контрола спортиста на такмичењу је спроведено
615 контрола, а ван такмичења 155 контрола. На националним такмичењима
спроведено је 461 контрола, а на међународним такмичењима 154 контрола. Од укупног
броја контрола, 295 допинг контрола спортиста (275 на такмичењу и 20 ван такмичења)
финансирано је од стране спортских савеза. До краја године очекујемо укупну
реализацију 885 допинг контрола које ће бити спроведене у преко 80 спортова.
У погледу наставка развоја система „интелигентног тестирања”, допинг контроле су
и ове године спровођене у складу са техничким документом Светске антидопинг
агенције који поставља захтеве за све антидопинг организације у погледу додатних
анализа урина и крви за одређене супстанце (анализа еритропоетина (ЕSА) и хормона
раста (GHRF)) у тачно одређеном проценту у односу на спорт у којем се спроводе.
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Имајући у виду захтеване проценте, а у односу на број планираних контрола у
појединим спортовима, АДАС је у извештајном периоду спровела 56 ЕSА и 51 GHRF
анализа чиме смо испунили преко 90% захтева из техничког документа за ову годину, а
до краја очекујемо 100% реализацију ових захтева.
Све наведено представља пораст у односу на 2015. годину када је АДАС укупно
спровела 761 допинг контролу и имала 60% реализацију захтева из техничког
документа Светске антидопинг агенције.
Следећа активност је наставак и јачање антидопинг едукације са предвиђеним мерама:
– одржавање постигнутог нивоа од 30-50 антидопинг едукативних предавања годишње;
–
наставак условљавања добијања стипендије МОС са присуствовањем на 2
антидопинг едукације у току године;
– наставак стручног усавршавања кадрова и јачање знања на пољу спортске медицине и
оквиру ових мера представници АДАС су до сада у 2016.године одржали уживо
предавања на више од 40 различитих скупова, семинара и конгреса. Публика је била
профилисана из области спорта, медицине, медија итд. Порука о борби против допинга,
правилној исхрани и суплементацији укупно је пренета на преко 1800 слушаоца
присутних на едукацијама.
АДАС је у мају 2016. организовала Други конгрес о превенцији допинга у спорту,
коме је присуствовало око 400 учесника. Подједнако су били присутни и спортисти и
остали спортски радници, лекари и фармацеути. Конгрес је изазвао одличне реакције,
поготово две радионице посвећене менталном тренингу и спортским повредама
намењене спортистима стипендистима МОС којима је ово била прва обавезна
антидопинг едукација. Сесија са предавањима је била запажена од стране колега из
медицине, јер је говорила о храни као „допингу”, тј. дозвољеним средствима из области
хране и суплементације. Конгрес је затворила сесија са гостима из антидопинг агенција
БиХ, Словеније и Хрватске који су имали врло запажена предавања о својим
искуствима везаним за допинг позитивне спортисте, за програм испитивања
суплемената и за пројекат вршњачке едукације.
Успешно је организована прва обавезна антидопинг едукација стипендиста у 2016.
години, а на Сајму спорта је реализована и друга антидопинг едукација.
Успостављен је систем онлајн антидопинг едукације, са 3 онлајн курса: а) „Основна
антидопинг едукација” намењен спортистима и другим особама у спорту;
б)
„Информисаност лекара опште праксе о допинг супстанцама о лековима” и в)
„Антидопинг едукација за спортисте стипендисте” који је допринео у великој мери
порасту броја едукованих спортиста. Преко 1300 полазника је у 2016. години прошло
неки од ових курсева.
Од осталих активности у оквиру реализације предвиђених мера можемо истаћи
следеће:
–
настављена је идеја о сарадњи у оквиру стварања Мреже за чисту игру чији су
потписници меморандума до септембра 2016.године катедре за броматологију и
спортску фармацију Фармацеутског факултета, антидопинг агенције из региона, као и
спортисти;
–
снимљена је петнаестоминутна емисију о раду и постојању АДАС у претходних
10 година. Емисија је приказана више пута на националним телевизијским станицама
као део едукативног и
спортског програма. Линк ка емисији
http://www.adas.org.rs/edukacija/emisija-o-adas-kao-rezultat-saradnje-sa-sportnetwork-om/;
–
екранизована процедура допинг контроле са Иваном Шпановић забележила је
прегледе на YouTube који се мере десетинама хиљада. Када се Светска антидопинг
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агенција јавила са жељом да тај филм прикаже на овогодишњем скупу у Лозани, идеја
коју је АДАС претходно имао о томе да се филм титлује на енглески, је и остварена.
Линк ка филму - http://www.adas.org.rs/doping-kontrola/film-o-proceduri-doping-kontrolesportista/;
–
едукација „седме силе” о томе како треба писати и извештавати о допингу, била
је тема Семинара о етици у новинарству, који је АДАС организовао у сарадњи са
Удружењем спортских новинара Србије. Сензационалистичко извештавање о допингу
без чињеница а ради публицитета, као и недовољна информисаност спортских
новинара о правилима допинг, главни су препознати проблеми на семинару;
–
Антидопинг агенција Републике Србије започела је у 2016. годину програм
вршњачке едукације о борби против допинга. Ученици Медицинске школе „Надежда
Петровић” у Земуну добровољно су проучавали штетност допинга као тему изборних
предавања и тиме показали интересовање за ову област. Са ученицима су одржани
бројни састанци и предавања, пре него што су оспособљени да постану млади
едукатори. На крају едукације, оформљена је група од 11 одабраних ученика који су
постали едукатори на основу показаног знања и интересовања. Резултат пројекта
вршњачке едукације за сада је импресиван: 11-оро деце је за месец и по дана едуковало
око 1000 ученика тј. сваки млади едукатор је успео да пренесе своје знање о борби
против допинга на око 100 другара и деце. Предавања су одржана по основним и
средњим школама и утисци су више него задовољавајући. Групе младих едукатора
такође су оформљене у медицинским школама у Крагујевцу и Нишу, и од септембра ће
сви кренути са предавањима;
–
АДАС је активирао апликацију за мобилни телефон са жељом да спортистима
што висе изађе у сусрет и олакша добијање информација о забрањеним супстанцама,
мишљење о лековима и мишљење о суплементима. Апликација је до сада преузета
висе од стотину пута. Линк ка апликацији http://www.adas.org.rs/edukacija/androidaplikacija-adas-za-sportiste/.
У оквиру мере обезбеђивање одговарајућих просторија за рад Антидопинг агенције
Републике Србије у 2014. години, обезбеђене су адекватне просторије за рад
Антидопинг агенције Републике Србије, на адреси Трг Републике 3, Београд, узете у
закуп од ЈП Пословни простор Стари град, Нушићева 27, Београд. У складу са тим,
промењено је и седиште АДАС и промена је регистрована у Регистру установа код
Привредног суда у Београду.
У оквиру активности доношење подзаконских аката и аката које доноси Антидопинг
агенција Републике Србије из Закона о спречавању допинга у спорту са предвиђеном
мером Припрема и усвајање аката предвиђених Законом о спречавању допинга у спорту
у 2014. години, АДАС је интензивно била укључена у рад Министарства на доношењу
новог Закона о спречавању допинга у спорту („Сл. гласник РС”, бр. 111/2014). Решења
из новог Закона усклађена су са најновијим изменама међународних антидопинг
прописа које ступиле на снагу 1. јануара 2015. године. У складу са новим Законом,
усвојен је Статут Антидопинг агенције, на који је Министарство дало сагласност, а који
је објављен у Службеном гласнику Републике Србије бр. 139/2014 од 18.12.2014.
године.
Поред Статута, у истом броју Службеног гласника Републике Србије објављени су и:
Правилник о листи забрањених допинг средстава, Правилник о листи забрањених
допинг средстава за коње и Правилник о утврђивању изгледа маркице са знаком
„DOPING FREE Трим” и поступку за издавање маркице. Правилник о листи
забрањених допинг средстава и Правилник о листи забрањених допинг средстава за
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коње примењују од 1.1.2015. године. Поред наведених аката, Управни одбор АДАС је
усвојио и четири акта, којима се регулише вршење јавних овлашћења АДАС:
Правилник о допинг контролама на спортским такмичењима и изван такмичења,
Правилник о одобравању изузетака за терапеутску употребу, Правилник о утврђивању
одговорности лица које је учинило повреду антидопинг правила и Правилник о
усаглашавању антидопинг правила АДАС са Светским антидопинг кодексом. Сви
наведени Правилници су од стране Светске антидопинг агенције проглашени као
усаглашени са Светским антидопинг кодексом и међународним стандардима одобреним
од стране Светске антидопинг агенције.
4.5. Извештај Спортског савеза Србије, Олимпијског комитета Србије, Паролимпијског
комитета Србије и других одговорних националних гранских спортских савеза Србије
Спортски савез Србије је оквиру приоритетног циља 7.1.1. Развој спорта деце и
омладине, укључујући и школски спорт, посебан циљ 7.1.1.2. Повећан број спортских
секција и других ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру
школског и универзитетског спорта реализовао пројекат „СОФА” – укључивање
студената у бесплатне рекреативне активности у директној сарадњи са Министарством.
У оквиру општег циља 8.1. Подизање капацитета спорта на свим нивоима власти,
посебан циљ 8.1.1.1. Повећани капацитети организација у области спорта за програмско
финансирање њихове активности и делатности из јавних прихода (планирање,
реализација, контрола) Спортски савез Србије током целе 2016. године у оквиру
редовног програма је вршио подизање капацитета територијалних спортских савеза и
спортских организација (клубова) који се финансирају у Аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе у области планирања, програмирања, праћења,
реализације и извештавања за програме савеза средствима из буџета, путем посета ЈЛС
(општинама, градским/општинским спортским савезима), сталном комуникацијом са
чланицама и њиховим сарадницима како би се Закон о спорту и подзаконски акти
ефикасно примењивали у пракси. Комуникација са чланством подразумева објашњења
у вези појединих спорних питања, достава актуелних публикација и других материјала.
Спортски савез Србије је током 2016. године повећао своје редовно чланство за 20
нових територијалних спортских савеза (где до сада није било основаних и
регистрованих у АПР и новоосновани савези који су заменили постојеће – због гашења,
неактивности и сл.) и то су: Ада, бачки Петровац, Бор, Босилеград, Ћуприја, Гаџин Хан,
Инђија, Ковачица, Кучево, Ласковац, Мали Зворник, Медвеђа, Мерошина, Мионица,
Нови Бечеј, Пландиште, Смедеревска Паланка, Тутин, Велика Плана и Житорађа.
Спортски савез Србије на дан 14.12.2016. у свом чланству има 145 територијалних
спортских савеза.
Спортски савез Србије је у фокус својих активности 2016. године поставио помоћ
ЈЛС у којима:
1. није постојао територијални спортски савез – (помоћ у оснивању, изради статута,
регистрацији у АПР, изради правилника и сл.);
2. активирање постојећих територијалних савеза који нису радили у складу са важећим
законским прописима – обука, заједнички састанци са представницима општине,
територијалног спортског савеза и спортских организација – клубова);
3. решавањем проблема на релацији град/општина – спортски савез;
Спортски савез Србије је закључно са децембром 2016. године поводом формирања
територијалних савеза у још 16 општинa где нису формирани:
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1. обишао и започео процес у помоћи регистрације у АПР за свих 16 општина;
2. у 7 општина где је савез регистрован у АПР у току је процедура пријема у чланство
Спортског савеза Србије.
Организација стручних скупова и семинара у области планирања, програмирања,
праћења, реализације и извештавања за програме финансираних средствима из буџета је
подразумевала да у оквиру својих редовних активности током Сајма спорта у сарадњи
са Министарством организује семинаре за секретаре спортских организација (гранских
и територијалних савеза), а такође и семинар у оквиру обавезног годишњег
усавршавања стручњака у спорту – спортских тренера у циљу стицања услова за
продужење дозвола за рад.
Током обиласка својих чланица, територијалних спортских савеза и у комуникацији
са њима дошао до закључка да у појединим ЈЛС недостаје добра комуникација на нивоу
општина/град – територијални (општински, градски) савез, која је неопходна како би се
Закон о спорту и подзаконски акти у потпуности примењивали, а спортске организације
финансирале из средстава буџета у складу са Законом. У години када је на снагу ступио
нови Закон о спорту и када су спроведени локални избори у ЈЛС дошло је до благог
„застоја” у њиховој реакцији на новонасталу ситуацију и усклађивање са новом
законском регулативом. Спортски савез Србије је на основу свог рада на терену
издвојио као пример добре праксе финансирања спорта у ЈЛС у градовима/општинама
следеће: Сомбор, Зрењанин, Јагодина, Осечина, Чајетина, КиМ, Нови Пазар, Ариље и
Блаце.
Такође су идентификоване општине које представљају лош пример – Брус, Кладово
и Горњи Милановац. Мора се напоменути да је основни проблем у финансирању спорта
у ЈЛС, неслагање општине/града са територијалним савезом по питању надлежности,
права и обавеза а које јасно следе из Закона и подзаконских аката. Проблеми често
настају због непримењивања одредаба статута и других правилника територијалних
спортских савеза.
Министарство и Спортски савез Србије су детектовали овај проблем те се крајем
2016. године издавањем „Приручника за финансирање програма у области спорта у
ЈЛС” паралелно започиње са реализацијом низа трибина – округлих столова са овом
темом како би се релевантним чиниоцима у ЈЛС (председници општина, чланови већа
задужени за спорт, начелници буџета у ЈЛС, председници и секретари општинских
спортских савеза) јасно дало до знања које кораке морају да предузму у циљу потпуног
усаглашавања праксе са законом.
Спортски савез Србије у оквиру својих редовних активности у континуитету ради на
подизању својих и капацитета својих чланица у области планирања, програмирања,
праћења, реализације и извештавања за програме савеза средствима из буџета
Републике. У оквиру обиласка својих чланица и током њихових посета ССС, једна од
важних тема разговора представља управо овај важан сегмент у области процедура
финансирања, праћења, реализације, извештавања и посебно правдања средстава за
програме који се финансирају из буџета Републике Србије. Посебни стручни скупови су
организовани у сарадњи са Министарством у оквиру годишњих скупова секретара
спортских организација на којима су обрађиване и теме из ове области.
Израђено је и методолошко упутство за подношење завршног извештаја о
реализацији програма финансираних од стране Спортског савеза Србије.
У директним контактима са својим чланицама, територијалним спортским савезима,
а на бази њихових података достављених Спортском савезу Србије, ради се на изради
базе података о финансирању спорта у локалу. Подаци се укрштају са доступним
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подацима на званичним интернет веб страницама ЈЛС (годишњи буџети, решења о
расподели средстава спортским организацијама, улагања у инфраструктуру и сл.). Овом
приликом се обраћа и велика пажња на усвојене Програме развоја спорта у ЈСЛ које су
доступне на званичним интернет странама ЈЛС.
У оквиру посебног циља 8.1.1.6. Усвојене категоризације спортских организација у
јединицама локалне самоуправе Спортски савез Србије својим чланицама пружа
континуирану подршку у вези израде критеријума за категорисање спортских
организација на нивоу јединица локалне самоуправе. Израда критеријума у јединицама
локалне самоуправе се у потпуности надовезује на Закон о спорту и важећа
подзаконска акта – правилнике који се односе на ову материју, али са посебним
акцентом на специфичности које постоје у општинама и градовима.
Олимпијски комитет Србије у оквиру приоритетног циља 7.2. Повећање обухвата
бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације, општег циља
7.2.1 Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва посебно
деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих, мера подстицање програма
остваривања родне и полне равноправности и омасовљење женског спорта је током
целокупног претходног олимпијског циклуса, самим тим и у 2016. години критеријуми
за учешће у програмима ОКС базирали су се на остварењу такмичарских резултата, на
тај начин уважавајући полну равноправност по питању могућности за улазак и
учествовање врхунских спортиста у програмима ОКС. Додатно, сходно важећим
критеријумима за развојни програм, у ситуацијама када је на националним гранским
савезима да номинују двоје спортисте за улазак у овај програм према опредељеним
квотама, ОКС инсистира на поштовању полне равноправности. На овај начин, ОКС
дугорочно настоји да утиче на увећање броја врхунских женских спортиста, како би се
кроз њихов будући позитиван утицај на децу и младе особе женског пола додатно
омасовио женски спорт. Чланови комисије „Жене и спорт” су активно током 2016.
године учествовали у догађајима који су за циљ имали остваривања родне и полне
равноправности и омасовљење женског спорта.
У оквиру приоритетног циља 7.3. Развој и унапређење врхунског спорта општи циљ,
општег циља 7.3.1. Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и
стварање услова за развој професионалног спорта, посебног циља 7.3.1.1 Подизање
капацитета и даље унапређење стручног рада у области врхунског спорта, активност
међународна спортска сарадња, мера проширење међународне спортске сарадње, ОКС
је кроз расположиве програме Олимпијске солидарности МОК успостављао и
остваривао континуирану сарадњу са стручњацима и спортским организацијама на
основу којих је нашим спортским стручњацима као и стручњацима у спорту омогућено
усавршавање у иностранству, као и долазак страних експерата из различитих области
деловања у спорту у циљу трансфера знања на спортске раднике у Србији. Одржани је
низ билатералних и мултилатералних састанака са представницима других националних
олимпијских комитета, уз посебан акценат на сарадњу са националним олимпијским
комитетима у региону у циљу заједничких припрема и оптималне логистике пре, током
и након међународних такмичења из календара МОК. У оквиру активности дијаспора и
систем спорта Србије, мере отвореност и заинтересованост система спорта за спортисте
и спортске резултате у дијаспори, ОКС је кроз успостављени систем комуникације са
националним гранским савезима и особама ангажованим у непосредном окружењу
спортиста, врхунским и најталентованијим младим спортистима у дијаспори омогућава
неометано укључивање
у програме ОКС и подршку у реализацији њихових
индивидуалних програмских активности. Током 2016. године признати стручњаци из
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дијаспоре су укључивани у непосредно окружење наших врхунских спортиста и састава
Мисија нашег тима на такмичењима (доктори, физиотепаеути, психолози итд.)
У оквиру посебног циља 7.3.1.2. Стварање услова за одржавање и даље постизање
врхунског резултата, активност финансирање врхунског спорта, мера финансијски план
према технологији изградње врхунског резултата, током 2016. године ОКС је
реализовао три основна спортска програма – Олимпијски програм „Рио 2016”, Развој
зимских спортова „Пјонгчанг 2018” и Развојни програм кроз који су финансијски
подржани индивидуални програми најбољих спортиста и тимова, као и програми
најталентованијих младих спортиста. Као и претходних година улазак и учествовање у
програму дефинисано је јасно успостављеним критеријумима везаним за спортски
резултат. Додатно, за све учеснике у програму финансирање је обављано у складу са
утемељеним процедурама које су успостављене уважавајући постојеће законске оквире.
Кроз Олимпијски програм „Рио 2016” финансирано је 66 спортиста из 13
индивидуалних спортских грана и 7 тимова у 4 колективна спорта. Кроз програм развој
зимских спортова „Пјонгчанг 2018” финансирано је 3 спортиста у два спорта. Кроз
Развојни програм финансирано је 43 најуспешнијих младих спортиста из 16 спортова,
узраста од 16 до 20 година. Са циљем да се дугорочно подстакне и појача оријентација
ка врхунском спортском резултату, националним гранским савезима чији млади
спортисти у овом тренутку не задовољавају високе критеријуме за учешће у „Развојном
програму” и током 2016. године доступан је био посебан сегмент овог програма
„Развојни пројекти”.
Кроз активност Врхунски спортски резултат, мера Стратешки вишегодишњи план
развоја врхунског спортског резултата кроз мере за учешће врхунских спортиста у
националним селекцијама, националним првенствима и професионалним лигама
закључно са 2016. годином до почетка ОИ, ОКС је кроз реализацију својих спортских
програма обезбеђивао оптималне услове за реализацију индивидуалних програма
категорисаних спортиста. Примена концепта директног финансирања која је
успостављена пре осам година, дала је резултат на Олимпијским играма у Рију, које су
уједно биле и најуспешније за Србију од гашења СФРЈ. На Олимпијским играма у Рију
освојено је 8 медаља (2 златне, 4 сребрне и 8 бронзаних). Освојене су по 4 медаље у
индивидуалним и тимским спортовима, односно у мушкој и женској конкуренцији.
У оквиру посебног циља 7.3.1.3. Унапређење услова за развој спортисте до
врхунског резултата, активност програми националних гранских савеза на путу
изградње врхунског резултата, мера примена јасних критеријума при укључивању
врхунских спортиста у програм почетком 2016. године критеријуми за улазак и
разврставање спортиста унутар категорија Олимпијског програма „Рио 2016”
промењени су на начин да су у фокус стављене специфичности система квалификација
за Олимпијске игре за сваки од олимпијских спортова. Из овог приступа произашли су
посебни критеријуми за сваки спорт за улазак у олимпијски програм „Рио 2016”. У
складу са законским процедурама, ОКС је у сарадњи са Министарством и националним
гранским савезима извршио рангирање спортиста и спортских стручњака по основу
Правилника о националној категоризацији. Током ове године ОКС је објединио
коментаре и сугестије националних гранских савеза везано за критеријуме за рангирање
према Правилнику о националној категоризацији
Кроз активност програми спортске припреме, мера Организовање припрема у складу
са динамиком очекиваних резултата сарадњи са националним гранским савезима и
особама ангажованим у непосредном окружењу спортиста и тимова – учесника у
програмима ОКС, реализоване су бројне припреме које су претходно биле дефинисане у
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склопу индивидуалних годишњих планова спортиста. Кроз програме ОКС обезбеђена је
подршка у организацији свих активности неопходних да би се припреме реализовале
(смештај и исхрана, транспорт, закуп објеката и сл.)
Активност развојни програми у јединици локалне самоуправе, региона, покрајине,
умањење административних и других такси од стране националних гранских савеза ка
спортским клубовима активности су се уз подршку спонзорског пула Олимпијског
комитета Србије током 2016. године обезбеђена су финансијска средства за набавку
спортске опреме за спортске клубове чији су се спортисти издвојили својим врхунским
резултатима током 2016. године. У сарадњи са спонзорским пулом ОКС реновиран је и
кајакашки хангар на Ади Циганлији где се складиште чамци и остала спортска опрема,
а уједно је у истом простору оформљена и теретана која је на располагању спортистима
из неколико кајакашких клубова.
Посебно је важно нагласити у оквиру посебног циља 7.3.1.4 Дефинисана и
унапређена област професионалног спорта, активност транзиција врхунских јуниора
према професионалном спорту, мера успостављање система финансирања младих
професионалних спортиста у националним селекцијама и професионалним клубовима
током 2016. године финансирани су индивидуални програми младих спортиста који су
својим спортским резултатима испунили задате критеријуме и тиме остварили право да
учествују у „Развојном програму” ОКС. Кроз интеграцију активности учесника
Развојног програма у индивидуалне програме најбољих сениора у виду заједничких
припрема, ОКС настоји да обезбеди што боље услове током транзиције између
јуниорске и сениорске конкуренције.
У оквиру приоритетног циља 7.4. Развој и унапређење спортске инфраструктуре
током 2015. године ОКС је именовао члана и заменика Радне групе, у складу са роком
предвиђеним акционим планом. Делегирани представници ОКС су током 2015. године
учествовали у раду Радне групе, а на састанцима су договорени даљи правци деловања
у циљу формирања реалне слике о стању спортске инфраструктуре у Републици Србији.
У оквиру циља 8.1. Подизање капацицитета спорта на свим нивоима власти, мере
организација стручних скупова и семинара у области планирања, програмирања,
праћења, реализације и извештавања за програме финансираних средствима из буџета
представници ОКС су учествовали
на тренингу за оснаживање капацитета
представника спортских савеза – „Припрема и реализација пројеката из области
међународне сарадње и упознавање са концептом програмског финансирања” (Ечка,
март 2016), као и на предавањима која су одржана током Сајма спорта, у склопу 11.
Националног семинара Спортског савеза Србије, током којих је једна од тема била
везана за финансирање и реализацију програма. У оквиру мере израда Упутства за
извештавање о реализованом програму у циљу ефикасног планирања, праћења и
контроле реализације индивидуалних програма спортиста-учесника у програмима ОКС,
Олимпијски комитет Србије је израдио Упутство за реализацију програмских
активности које је достављено и детаљно представљено националним гранским
савезима како би се обезбедила неометана реализација активности, уз поштовање
оквира дефинисаним Законом и Правилником о финансирању. Такође, током године
ОКС континуирано сарађује са националним гранским савезима са циљем да се
целокупан процес реализације програмских активности наших најбољих спортиста
обавља неометано, почевши од иницијалне фазе прикупљања планова па до самог
извештавања о реализацији, које је праћено одговарајућом рачуноводственом и другом
документацијом.
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У оквиру Посебног циља 8.1.1.4. Повећани капацитети организација у области
спорта за аплицирање ка фондовима Европске Уније и другим приступним фондовима,
активност подизање капацитета Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије,
Спортског савеза Србије, Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета
Србије и надлежних националних гранских савеза и територијалних спортских савеза у
области писања пројеката у ЕУ формату, мере организација стручних скупова и
семинара у области писања пројеката у ЕУ формату у претходном периоду
представници ОКС су учествовали на:
– радионицa Регионалне агенције за развој и европске интеграције Београд: радионица
за припрему и писање предлога пројеката за нове ЕУ фондове и програме 2014-2020;
– Еразмус + спорт инфо дан организован од стране Европске комисије (ЕАCEA) The
European Commission and the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency;
– ЕУ семинар у оквиру Форума Европске спортске невладине организације (ENGSO –
European Non Governmental Sports Organisation) на тему: ЕУ спортска политика, нови
позив и промене у Еразмус + спортском програму;
– међународни Семинар „Састављање апликација за ЕУ фондове” у Бриселу
ОКС је као партнер учестовао у припреми документације за пројекат Activity, Sport and
Play for the Inclusion of Refugees in Europe – ASPIRE чији је носилац ЕNGSO
организација, a у оквиру Еразмус + позива. Главни циљ пројекта је социјална инклузија
избеглица кроз спорт. Пројекат је добијен и реализоваће се у периоду од 2017. до 2019.
године, а Олимпијски комитет Србије ће заједно са осталим партнерима учествовати у
реализацији.
У оквиру Посебног циља 8.1.1.5. Унапређење стручности и капацитета спортских
организација за писање пројеката и понуда ка спонзорима и донаторима, активност
Подизање капацитета Спортског савеза Србије, Олимпијског комитета Србије,
Параолимпијског комитета Србије, надлежних националних гранских савеза и
територијалних спортских савеза за писање пројеката и понуда спонзорима и
донаторима, мере организација стручних скупова и семинара у области планирања,
програмирања, праћења, реализације и извештавања за писање пројеката и понуда
спонзорима и донаторима, у 2016. години представници ОКС учествовали су на више
међународних стручних скупова на ову тему:
— састанци Радне групе за маркетинг националних олимпијских комитета централне и
југоисточне Европе (Словачка, април; Пољска, децембар);
— „Спорто” – Конференција о маркетингу у спору и спонзорствима (Словенија,
новембар).
Обављана је редовна комуникација са представницима Националних олимпијских
комитета у региону и Европи, у циљу размене искустава и добре праксе (Национални
олимпијски комитети Словеније, Хрватске, Црне Горе, Пољске). Кроз директну
комуникацију са представницима националних гранских савеза, ОКС ставља на
располагање гранским савезима своја искуства и знања из овог сегмента.
У оквиру Посебног циља 8.1.1.7. Перманентно праћење и анализа односа остварених
спортских резултата у односу на уложена средства из буџета и других извора
финансирања, активност компаративна Анализа улагања у спорт из свих извора са
постигнутим резултатима, Мере: Анализа финансирања спорта из свих извора током
2016. године, ОКС је своје програме водио на начин који у сваком тренутку омогућава
праћење по различитим критеријумима (спортиста, спорт, категорија у програму,
програмска целина, извор финансирања и друго) у оквиру мера:
— Анализа постигнутих спортских резултата
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— Компаративна анализа добијених резултата
кроз рад сопствених служби, Програмсе комисије и Извршног одбора ОКС је
континуирано током године пратио остварене резултате на међународним
такмичењима, са посебним фокусом на Европска и Светска првенства, односно остала
такмичења која се сматрају критеријумским за учешће у програмима ОКС. Додатно, у
олимпијској 2016. години посебан предмет праћења и анализе били су резултати на
квалификационим такмичењима за ОИ, као и резултати на самим Играма. По завршетку
Игара, Програмска комисија и Извршни одбор ОКС усвојили су извештаје тренера и
Шефа Мисије ОКС којима су обухваћене и анализа резултата представника Србије на
Олимпијским играма. Службе ОКС су урадиле компаративну анализу резултата на
највећим међународним такмичењима (ЕП, СП и ОИ), поредећи олимпијске циклусе, уз
посебан фокус на поређење резултата Србије на Олимпијским играма.
У оквиру мере израда плана финансирања за наредну годину на основу добијених
резултата у складу са Законом о спорту и Правилником о одобравању и финансирању
програма, ОКС је предао Министарству предлог Редовног годишњег програма за 2017.
годину, којим је обухваћен и план финансирања за наредну годину. На темељима
праксе која је утврђена и оптимизована у претходна два олимпијска циклуса, и у 2017.
години је расподела планираних финансијских средстава заснована на спортском
резултату, као главној и полазној основи за алокацију међу спортистима – учесницима у
програму.
У оквиру циља 8.2. Стручно и нучно-истраживачки рад у спорту и информационим
системима, општи циљ 8.2.1. Унапређен стручни и научно-истраживачки рад у спорту и
информационим системима, посебан циљ 8.2.1.1. Унапредити систем едукације
стручњака у спорту кроз усвајање националних критеријума за спортске тренере,
активност компаративна анализа улагања у спорт из свих извора са постигнутим
резултатима, мере:
— дизајнирати развој и имплементацију свеобухватног националног система едукације
тренера у спорту;
— усвојити националне критеријуме за спортске тренере
— кроз доступне програме Олимпијске солидарности Међународног олимпијског
комитета, током 2016. године реализоване су следеће активности:
— технички курс за тренере у стреличарству (Београд, март);
— технички курс за тренере у рукомету (Крагујевац, мај);
— развој националне спортске структуре (долазак страних експерата на три месеца у
Србију) – синхроно пливање и спортска гимнастика;
— олимпијска школарина за тренере;
— учешће на Међународној конференцији о третману спортских повреда.
Посебан циљ: 8.2.1.2. Унапређен научноистраживачки рад у спорту, активност
реализовање научно истраживачких и истраживачко развојних програма и пројеката у
области спорта, мере конципирање, одобравање и реализовање научно истраживачких и
истраживачко развојних програма који су од општег интереса за развој спорта у
Републици Србији током јануара у Београду је организован 2. модул едукативног
програма MEMOS – Мастер студије менаџмента у спортским организацијама, који се
19. годину за редом реализује под покровитељством Међународног олимпијског
комитета. Тим поводом, у јануару су у Београду боравили представници више од 30
националних олимпијских комитета који током програма израђују своје мастер тезе
везане за различите области деловања у спорту.
65

Извештај о спровођењу Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период
2014 – 2018. године и Акционог плана за њену примену, извештајни период 2016. година

У оквиру циља 8.7. Медији у спорту током целог олимпијског циклуса, а посебно
током 2016. године ОКС је свакодневном комуникацијом са различитим врстама медија
настојао да свим заинтересованим учини лако доступним информације везане за
Олимпијске игре, спортисте – чланове тима Србије и њихове резултате. Уједно ОКС је
радио и на промоцији и дистрибуцији информација везаних за све друге субјекте
(институције, организације, појединци..) укључене у пројекат „Рио 2016”.
У периоду непосредно пре и током Игара одржано је 16 конференција за медије – 12
на одласцима и 4 по повратку спортиста из Рија. Први пут конференције за медије
преносиле су националне телевизије. Конференцију за медије по повратку тима
преносило је 5 телевизија: Радио Телевизија Србије, ТВ Пинк, ТВ Прва, ТВ Н1 и
Студио Б.
Са циљем да широј јавности лако буду доступне различите информације везане за
саме Игре, чланове нашег тима и њихове наступе, током трајања Олимпијских игара
службе ОКС су продуковале 63 саопштења за медије, 120 изјава спортиста, тренера и
званичника, 205 снимљених и дистрибуираних видео прилога и неколико хиљада
фотографија и видео прилога. Мобилна апликација ОКС направљена посебно за Игре у
Рију имала је више од 5.000 активних корисника.
Везано за циљ 8.8. Негативне појаве у спорту едуковање деце и младих особа кроз
велики број догађаја које је ОКС организовао широм Србије током 2016. године (Еко
Олимпијада, Олимпијски час и сл.)
Параолимпијски комитет Србије у оквиру приоритетног циља 7.1. Развој спорта деце
и омладине, укључујући и школски спорт, општег циља 7.1.1. Унапређен школски и
универзитетски спорт, посебног циља 7.1.1.3. Повећано учешће ученика и студената на
школским и универзитетским спортским приредбама (спортским манифестацијама и
спортским такмичењима), активности системом универзитетског спорта обезбедити
социјалну интеграцију студената са инвалидитетом, мера:
– потписивање Меморандума о сарадњи са СШСС, УССС и АВУ,
– израда заједничког пројекта – „Идентификација деце са инвалидитетом кроз систем
просветних установа у РС“ преко координатора школског спорта.
– учешће ученика са инвалидитетом на државним првенствима
је покренуо иницијативу и израђен је предлог Меморандума, усаглашен и очекује се
потписивање.
У оквиру приоритетног циља 7.2. Повећање обухвата бављења грађана спортом кроз
развој и унапређење спортске рекреације, општи циљ 7.2.1. Повећан обухват бављења
спортом у свим сегментима становништва посебно деце, младих, жена, особа са и
инвалидитетом и старих, посебан циљ 7.2.1.3. Подстакнуто значајније укључење
јединица локалне самоуправе у финансирање програмских активности из области
спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом, активности адекватно
позиционирање рекреативног спорта и спорта особа са инвалидитетом у програмима
развоја спорта на нивоу јединица локалне самоуправе, као приоритета, мере израда
препорука и утврђивање приоритета за функционисање спорта особа са инвалидитетом
у оквиру програма развоја спорта у ЈЛС:
– израђене су препоруке за функционисање спорта спорта особа са инвалидитетом у
оквиру програма развоја спорта у ЈЛС;
– планирани и реализовани су приоритети за функционисање спорта особа са
инвалидитетом у оквиру програма развоја спорта у ЈЛС;
– планиран и реализован упитник за ЈЛС - број ЈЛС и спортских организација у којима
се особе са инвалидитетом организовано баве спортом;
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– евиденција особа са инвалидитетом које се организовано баве спортом према ЈЛС;
– планирана и реализована препорука за финансирање и спровођење спортских
активности особа са инвалидитетом у ЈЛС.
У оквиру приоритетног циља 7.3. Развој и унапређење врхунског спорта, општи циљ
7.3.1. Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање услова за
развој професионалног спорта, посебан циљ 7.3.1.2. Стварање услови за одржавање и
даље постизање врхунског спортског резултата, активност финансирање врхунског
спорта, мере финансијски план према технологији изградње врхунског резултата
ПОКС је планирао активности у складу са Стратегијом одржавања врхунског резултата.
У том смислу израђен је Предлог програма за 2017. годину који је методички оквир за
стварање услова у постизању наведеног индикатора. У оквиру активности међународна
такмичења у Републици Србији ПОКС je од 01. до 05.02.2016. године на Старој
Планини организовао Европа куп у параолимпијским дисциплинама спуст, слалом и
супер велеслалом. Мера стратешки вишегодишњи план развоја врхунског спортског
резултата кроз мере за учешће врхунских спортиста у националним селекцијама,
националним првенствима и професионалним лигама планиран и реализован
четворогодишњи план врхунског спортског резултата. План предвиђа јачање
капацитета и стручних компетенција тренера, анализу такмичарских дисциплина и
ресурса за освајање медаља на међународни такмичењима, као и одабир адекватних
услова у процесу припреме за велико такмичење.
Посебан циљ 7.3.1.3. Унапређење услова за развој спортисте до врхунског резултата,
активност програми националних гранских савеза на путу изградње врхунског
резултата, мера примена јасних критеријума при укључивању врхунских спортиста у
програм, национална категоризација дефинише егзактан број категорисаних спортиста
особа са инвалидитетом – ПОКС сваке године припрема и реализује активност
категоризацију врхунских спортиста особа са инвалидитетом. Спортска комисија ПОКС
је планирала и реализовала у 2016. години припреме за међународна такмичења и
Параолимпијске игре, а као резултат свега је освојених 9 медаља на Играма. Активност
развојни програми у јединици локалне самоуправе, региона, покрајине ПОКС је у
складу са Законом о спорту приредио предлог Правилника о категоризацији спортских
савеза и клубова чланица ПОКС–а. Правилник ће бити усвојен у процесу усаглашавања
аката ПОКСа са Законом о спорту. Кроз посебан циљ 7.3.1.4. Дефинисана и унапређена
област професионалног спорта, активност транзиција врхунских јуниора према
професионалном спорту, мера успостављање система финансирања младих
професионалних спортиста у националним селекцијама и професионалним клубовима,
ПОКС је приредио предлог упутства о стручном раду са перспективним спортистима и
правилима врхунске селекције.
У оквиру циља 8.2. Стручно и научно – истраживачки рад у спорту и
информационим системима, општи циљ 8.2.1. Унапређен стручни и научноистраживачки рад у спорту и информационим системима, Посебан циљ 8.2.1.1.
Унапређен стручни рад у спорту потписани су уговори са високообразовним
институцијама, израђен Предлог правилника о дозволи за рад и предлог за организацију
националног стручног скупа „Стручни рад у спорту особа са инвалидитетом”.
Универзитетски спортски савез Србије је у оквиру приоритетног циља 7.1. Развој
спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт, општи циљ 7.1.1. Унапређен
школски и универзитетски, посебан циљ 7.1.1.1. Побољшани материјално-технички
услови за реализацију школског и универзитетског спорта доставио упитнике на шест
државних универзитета. Универзитети у Новом Саду и Новом Пазару имају у свом
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поседу спортску халу са свим пратећим спортским реквизитима (справе за гимнастику,
голови за рукомет, мреже за одбојку и лопте за фудбал, одбојку, кошарку). Универзитет
у Београду поседује спортски центар на отвореном: фудбалски терен (1), тениске терене
(4), кошаркашке терене (4), одбојкашке терене (2) и рукометне терене (2). Сви терени су
у врло лошем стању. Остали државни универзитети немају у свом поседу ниједан
спортски објекат нити спортске реквизите. Посебан циљ 7.1.1.2. Повећан број
спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних активности у
оквиру школског и универзитетског спорта у складу са заинтересованошћу студената
УССС ће преко удружених чланица, помоћи студентима у оснивању нових спортских
секција на факултетима тј универзитетима и у организовању такмичења на нивоу
факултета (између различитих смерова или година студија) и на нивоу универзитета. У
2016. години су одржана 3 трибине на ФСФВ у Београду и по једна трибина на ФСФВ у
Новом Саду и Нишу са посебним освртом на такмичења која организује УССС и
Европска универзитетска спортска асоцијација. Студенти су позитивно реаговали на
могућност такмичења у мање популарним спортовима. У складу са такмичењима које
организује Европска универзитетска спортска асоцијација студенти су основали нове
спортске секције у мање популарним спортовима (оријентириг, триатлон, спортско
пењање, самбо, бокс, бадминтон, бриџ, шах....). Ово је повећало број студената који се
баве спортом односно број спортских секција за 10%, спортске секције на факултетима
су остварили контакте са спортским организацијама из тих спортова. Реализација
пројекта „СОФА” – пројекат укључивања студената у рекреативне бесплатне
активности и организовано је СОФА опен такмичење у пет спортова са преко 300
учесника у објектима Завода за спорт и медицину спорта у Београду. Посебан циљ
7.1.1.3 Повећано учешће ученика и студената на школским и универзитетским
спортским приредбама (спортским манифестацијама и спортским такмичењима)
реализовано је на нивоу факултета на универзитетима у Новом Саду, Београду и Нишу,
и то такмичења у бриџу, спортском пењању, шаху и оријентирингу, чиме се повећао
број спортова којим се баве студенти. У оквиру мере системом универзитетског спорта
обезбедити социјалну интеграцију студената са инвалидитетом обезбеђено је учешће
студената са инвалидитетом на Европским играма у Ријеци, на којима су студенти
(пливање) освојили 8 медаља. Посебан циљ 7.1.1.7. Унапређење везе између школа и
организација у области спорта и подстакнути програми у спортовима који привлаче
децу и омладину, потписан је уговор о сарадњи са Универзитетом у Београду о
побољшању услова за студенте за бављење спортом. Ово је резултирало оснивањем
Спортског удружења Универзитета у Београду преко којег ће студенти бити директно
заступљени у УССС.
4.6. Извештај акредитованих високошколских установа
У оквиру поглавља 8.2 Стручно-истраживачки рад у спорту и информациони
системи, у Акционом плану за спровођење стратегије развоја спорта, посебан циљ
8.2.1.1 Унапређен стручни рад у спорту и одговарајући показатељ односи се на број
квалификованих спортских стручњака. То су приоритизоване информације које следе и
заснивају се на извештајима које су Министарству доставиле АВУ. Сам квалитет
извештаја веома варира.
Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду је приложио је
извештај о броју едукованих и оспособљених у току 2016. године:
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Програм
• докторске дисертације по старом
• дисертације – нови програм
• магистар наука
• мастер
• Академске студије
• Струковне студије спорта
• Струковне студије рекреације
Оспособљавање за звање - оперативни
тренер
• Алпинизам и планинарство
• Атлетика
• Борења
• Боћање
• Ватерполо
• Веслање и кајак
• Групни фитнес програми и плес
• Једрење
• Јога
• Кошарка
• Одбојка
• Персонални фитнес тренер
• Пливање
• Ритмичка гимнастика
• Роњење
• Рукомет
• Скијање –нордијско и алпско
• Snowbord
• Спортска гимнастика
Укупно

жене мушкарци
3
9
1
5
1
10
10
22
25
66
2
10
3
3

1
1
2
1
1
19
1
1
6
18
1
4
3
2
2
108

3
17
1
1
2

11
16
44
5
1
9
2
7
1
245

Укупно
12
6
11
32
91
12
6

4
1
19
1
2
3
19
1
1
11
22
62
6
4
1
12
2
9
3
353

Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања доставио је списак
наставе за оспособљавање оперативних тренера, одржаних у следећим спортовима:
одбојка, кошарка, џудо, самбо, реални аикидо, модерни плес, спортска гимнастика,
кајак, кану, веслање, спортско-рекреативни водитељ, амерички фудбал, софтбол,
бејзбол, спортски учитељ-риболов, кендо, таеквондо. У оквиру наставе која се одржава
за оспособљавање оперативних тренера фонд часова је износио 240 часова. Такође је
достављен и оквиран списак сарадње са бројним образовно васпитним институцијама и
спортским клубовима и савезима.
Факултет за спорт, Универзитет „УНИОН–Никола Тесла” је доставио темељан
извештај доследно следећи посебне циљеве из Стратегије и Акционог плана. Овде је
приказана само одабрана активност. Факултет у сарадњи са Кошаркашким савезом
Србије, доприноси остварењу Посебног циља 8.2.1.1. који се односи на унапређен
стручни рад у спорту, тако што је организовао први европски ФИБА семинар за
лиценцирање статистичар. Семинар је окупио 15 полазника из Србије, чијим
лиценцирањем ће наша земља испунити један од важнијих предуслова за будуће
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домаћинство кошаркашких утакмица под окриљем ФИБА, па и предолимпијског
квалификационог турнира, чији је Београд био домаћин у јулу 2016. године.
У току 2016. године на Високој спортској и здравственој школи дипломирало је 98
студената, са звањем Струковни тренер у спорту, Струковни тренер у рекреацији,
Струковни менаџер и Струковни физиотерапеут. Програм стручног оспособљавања у
школи се у 2016. години реализовао у сарадњи са одговарајућим националним гранским
спортским организацијама, у два термина. Први програм реализован је у периоду од
11.03.2016. до 21.05.2016. Полазници су били подељени по групама, а укупан број
полазника износио је 61 (синхроно пливање 2, рагби 1, спелеологија 1, аикидо 3,
роњење 1, плес 3, голф 3, бриџ 1, атлетика 1, пливање 9, реални аикидо 1, кикбокс 5,
рекреација и фитнес 30). Други програм реализован је у периоду од 21.10.2016. до
24.12.2016. Полазници су били подељени по групама, а укупан број полазника износио
је 78 (реални аикидо 3, теквондо 7, аикидо 1, кошарка 5, стреличарство 2, кик бокс 2,
пливање 6, јога 11, одбојка 1, атлетика 1, плес 1, синхроно пливање 1, спортско пењање
2, рекреација и фитнес 33, спелеологија 1, роњење 1). По завршеној реализацији
програма стручног оспособљавања полазницима су стекли спортска звања: Спортски
оперативни тренер; Спортско рекреативни водитељ; Спортски инструктор специјалиста
или Спортски инструктор.
4.7. Извештај Регулаторног тела за електронске медије
У Акционом плану за спровођење стратегије разоја спорта Посебан циљ 8.7.1.1 и
одговарајући показатељ односи се на заступљеност спортских програмских садржаја на
националним телевизијским каналима. Извештај о медијима у спорту заснива се на
детаљним информацијама које је Министарству доставило Регулаторно тело за
електронске медије (РЕМ). Захтевани показатељи приказани су у последњем поглављу
овог извештаја, као и квантификација приказиваних спортских садржаја током 2016.
године. У тексту који следи је дат сажетак садржаја серијала који су приказивани како
би омогућили увид у квалитет и разноврсност спортских прилога.
Радио телевизија Србије је реализовала низ емисија. Телевизијски серијал
„Снешко на петерцу” приказује актуелне информације везене за Европско првенство у
ватерполу које је одржано у Београду, али и пренос на РТС-у. „Снешко на петерцу” је
колаж прилога о припремама домаћих ватерполо репрезентативаца, припремама за
одржавање наведене спортске манифестације, али и о новостима из света ватерпола.
Спортске активности најмлађих тема су ТВ серијала Школски спорт РТС-а који се
већ неколико година уназад емитује уз помоћ Министарства. Подстицање младих на
бављење спортом, тематика је десетоминутних ТВ емисија. РТС је, потписујући
протокол о сарадњи са Савезом за школски спорт Србије, преузео обавезу бољег
медијског праћења спортских активности најмлађих.
Промоцијом спорта међу младима бави се програмски пројекат у продукцији РТС
Спортска будућност Србије, који осим што доноси портрете младих спортиста, говори и
о томе како се откривају таленти, како се са њима ради, колико се тренира, како се
усклађују обавезе у школи и спорту.
Медаље заувек је телевизијски серијал РТС-а који гледаоце подсећа на најславније
тренутке из историје српског спорта, који од 2011. године кроз бројне ТВ емисије
велича имена која су прославила спорт у Србији, али и национални идентитет овенчан
спортским успесима.
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Спортске игре младих на РТС2 је серијал који прати спортску манифестацију са
традицијом дугом скоро две деценије која је највећи спортски пројекат на Балкану,
намењен деци и омладини и подржан од стране Владе Републике Србије и
Министарства.
Година 2016. била је олимпијска, а припреме за праћење и учествовање на
Олимпијским играма у Рио де Жанеиру лета 2016. увеличане су наставком емитовања
ТВ серијала РТС-а Олимпијски кругови.
У ТВ серијалу Професионалци, који реализује редакција актуелности, обухваћене
су теме из спорта или у којима се промовише спорт, као што су епизоде посвећене
угледним спортистима или инспиративним спортским догађајима.
Током 2016. године емитоване су репризе популарног програмског пројекта у
продукцији Радио-телевизије Србије, спортски серијал Српске спортске легенде.
Европско првенство у фудбалу посебно је представљено на програмима РТС-а у
оквиру стандардног праћења директног емитовања фудбалских утакмица, али и
реализацијом специјалног ТВ серијала ЕУРО 2016. који је био посвећен наведеном
шампионату.
Радио телевизија Војводине је реализовала серијал Олимпијци из Војводине, у
којем су приказани својеврсни портрети спортиста из Војводине, који су представљени
као учесници Олимпијских игара у Рио де Жанеиру.

5. ПРИПРЕМА И УСВАЈАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА У
ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНИХ САМУПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈЕДИНИЦА
ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА У СКЛАДУ СА НОВИМ ЗАКОНОМ О СПОРТУ
У складу са Стратегијом развоја спорта за период 2014-2018 јединице локалних
самоуправа биле су у обавези да до 6. јануара 2016. године, доставе прву генерацију
Програма развоја спорта. То је референтни оперативни плански документ на нивоу
јединица локалне самоуправе чијом реализацијом се спроводи и прати спровођење
Стратегије.
Стање у фебруару 2016. године било је следеће:
I
Министарству је достављено 120 усвојених Програма развоја спорта;
II 9 јединица локалних самоуправа су усвојиле Програм развоја спорта али га
нису у року доставиле Министарству – Кула, Деспотовац, Сврљиг, Кучево, Бела
Црква, Краљево, Чачак, Прешево и Петровац на Млави;
III 16 јединица локалних самоуправа је било у процесу писања, или је Програм
развоја спорта завршен и пред усвајањем је од стране надлежног органа јединице
локалне самоуправе. Разлози за кашњење су били неефикасности у раду, док је у
неким градовима/општинама проблем био скупштинска већина за усвајање. У
питању су били следећи градови/општине:
1. Мали Иђош – у процесу је писања;
2. Стара Пазова – програм је написан, очекује се усвајање;
3. Ваљево – програм је написан, очекује се усвајање;
4. Нови Сад - у процесу је писања;
5. Смедерево – програм је написан, очекује се усвајање;
6. Кнић – програм је написан, очекује се усвајање;
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7. Крагујевац – програм је написан, очекује се усвајање;
8. Бор – програм је написан, очекује се усвајање;
9. Зајечар – програм је написан, очекује се усвајање;
10. Сјеница − у процесу је писања;
11. Ивањица – програм је написан, очекује се усвајање;
12. Власотинце – у процесу је писања;
13. Медвеђа – у процесу је писања;
14. Нови Кнежевац – у процесу је писања;
15. Љиг – у процесу је писања;
16. Кладово – у процесу је писања.
IV Са подручја Косова и Метохије је достављено 9 усвојених Програма;
V Градске општине Земун и Лазаревац су доставиле усвојене Програме.
Стање на дан 27. фебруара 2017. године је следећеe:
I
Министарству је до сада достављен 141 усвојен Програм развоја спорта – 21
више него у претходном извештајном периоду;
II 6 јединица локалних самоуправа је још увек у процесу писања, или је
Програм развоја спорта завршен и пред усвајањем је од стране надлежног органа
јединице локалне самоуправе. У питању су следећи градови/општине:
1. Стара Пазова – програм је написан, очекује се усвајање;
2. Крагујевац – програм је написан, очекује се усвајање;
3. Бор – програм је написан, очекује се усвајање;
4. Зајечар – програм је написан, очекује се усвајање;
5. Сјеница − у процесу је писања;
6. Сврљиг − у процесу је писања;
Може се закључити да наведених шест јединица локалне самоуправе од прошле
године не бележе никакав напредак.
III Са подручја Косова и Метохије је достављено 12 усвојених Програма (9
привремених управа нису именовала лица) – што је три више него у
претходном извештајном периоду;
IV Градске општине Земун и Лазаревац су доставиле усвојене Програме – стање
је исто као и претходне године
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 су наративни извештај о
спровођењу Стратегије за 2016. 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;
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– 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 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
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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 треба да функционише на квалитетнији
и транспарентнији начин, уз посебно квалитативно унапређење клупског спорта.
6. СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАЈ ПО ПОКАЗАТЕЉИМА ИЗ
АКЦИОНОГ ПЛАНА
Примена Стратегије је дефинисана Акционим планом, који је саставни део
Стратегије. Тим планом јасно су дефинисани општи и посебни циљеви, мере и
активности за њихову реализацију, носиоци задужени за њихову реализацију као и
временски оквири. Ради успостављања јединственог и формалног система извештавања,
Министарство је утврдило процедуру извештавања и формат у складу са добром
праксом Европске уније.
На годишњем нивоу Министарство има обавезу да изради и објави извештај о
спровођењу Стратегије на својој интернет страници, степену спровођења циљева и
активности, проблемима и изазовима, а имајући у виду да је Извештај о току
спровођења Стратегије саставни део Извештаја о раду Министарства који се доставља
Влади у складу са Пословником Владе.
Министарство прибавља информације од надлежних министарстава, аутономних
покрајина, јединица локалних самоуправа, националних гранских спортских савеза,
Агенције за привредне регистре, Републичког завода за статистику, надлежних завода
за спорт и медицину спорта, Антидопинг агенције Републике Србије, осталих
организација у области спорта, високошколских установа и других организација које
прикупљају и обрађују податке везане за спорт и физичко вежбање грађана (напр.
Регулаторно тело за електронске медије у вези са % програмског садржаја намењеног
промоцији спорта) и на основу њих врши праћење остваривања циљева. Наведени
органи и организације, на захтев Министарства, најмање једном годишње достављају
тражене информације у вези са спровођењем Стратегије и Акционог плана. Образац за
извештавање достављен је 8. јануара 2016. године свим поменутим одговорним
институцијама. Рок за доставу упитника био је 29. јануара 2016. године.
Имајући у виду да се ради о другој години извештавања и чињеници да нису све
јединице локалне самоуправе успеле да припреме и усвоје Програме развоја спорта и
генеришу квантификоване податке у захтеваном формату, обухват прикупљених и
обрађених информација ипак омогућава бољи увид у фактичко стање у области развоја
спорта него што је то био случај до сада. За оне јединице локалне самоуправе које су у
складу са законском обавезом у предвиђеном року 2016. године доставиле
Министарству усвојене Програме, ти подаци ће представљати базну вредност у односу
на коју се се у овом и наредним извештајним периодима мери 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:
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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 одговорни 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 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 или наративних извештаја које су
доставили:
Достављен упитник

Министарство одбране
Министарство унутрашњих послова
Министарство просвете, науке и
технолошког развоја
Министарство саобраћаја,
грађевинарства и инфраструктуре
Олимпијски комитет Србије
Параолимпијски комитет Србије
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Није попуњен

Делимично
попуњен

Попуњен/
Достављен
наративни
извештај
Достављен
наративни
извештај
+/Достављен
наративни
извештај
Достављен
наративни
извештај
Достављен
наративни
извештај
+/Достављен
наративни
извештај
+/Достављен
наративни
извештај
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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
омладину
Јединице локалне самоуправе
Спортски савез Србије

12.58%

Национални грански спортски савези

8%

15.23%

+/Достављен
наративни
извештај
+/Достављен
наративни
извештај
Достављен
наративни
извештај
+/Достављен
наративни
извештај
Достављен
наративни
извештај
72.19 %
+/Достављен
наративни
извештај
92%

У поређењу са претходним извештајним периодом очит је напредак код јединица
локалне самоуправе. Док су прошле године само 35.2% ЈЛС доставиле комплетан
упитник, ове године то су учиниле чак 72.19%. Од 87 националних гранских савеза
којима је достављен упитник 80 је комплетно попунило, док 6 није. То је однос од 92 %
према 8 %. За разлику од прошле године проценат комплетно попуњених упитника био
је за 48 процентних поена већи.
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 то има смисла.
Приоритет 1 - Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт
Одабрано је следећих 5 кључних показатеља из Акционог плана за спровођење
стратегије:
1. Проценат деце и омладине које се организовано баве школским спортом (АП
7.1.1)
2. Проценат ученика који похађа школске спортске секције (АП 7.1.1.2.)
3. Просечан број ванаставних школских спортских активности (АП 7.1.1.2.)
4. Проценат деце и младих (основношколски средње-школски узраст) који се
баве школским спортским такмичењима (АП 7.1.1.3.)
5. Проценат студената који се баве спортским такмичењима (АП 7.1.1.3.)
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1. Показатељ

Број деце која се организовано баве спортом у општинама порастао је за 2,1
процентних поена у односу на 2015. годину, при чему је број девојчица порастао у
односу на број дечака, али је разлика у корист дечака и даље значајна.

У односу на податке за 2015. годину, проценат деце који се организовано баве
спортом у градовима бележи раст од 5,7 процентних поена, док се однос између дечака
и девојчица још више помера у корист дечака.
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Овај показатељ је остао скоро непромењен у односу на податке из 2015. године.
2. Показатељ

Проценат деце који похађа спортске секције у 2016. години порастао је за 4,2
процентних поена у односу на 2015. годину, при чему дечаци бележе зачајан раст, а
девојчице пад.
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Проценат деце која похађају спортске секције у градовима у 2016. години
порастао је у односу на 2015. годину за читавих 10,8 процентних поена , али се још
више продубио јаз између броја девојчица и дечака у корист дечака.

Овај показатељ је остао скоро непромењен у односу на податке из 2015. године.
3. Показатељ

Вредности за Град Београд су константне и конзистентне са подацима из 2015.
године. Код градова и општина подаци значајно одступају, с тим што овогодишњи
делују знатно реалније. У наредном извештајном периоду се очекује корекција података
у складу са додатним упутствима у упитнику.
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4. Показатељ

Учешће деце на школским спортским такмичењима у 2016. је опало за 2,5
процентних поена у односу на податке из 2015, с тим да учешће девојчица бележи пад
од 4,2 процентна поена у односу на дечаке.

За разлику од стања у општинама, проценат деце која учествују на школским
такмичењима у градовима је у 2016. порастао за чак 10,9 процентних поена у односу на
податке из 2015. године, док је однос дечака и девојчица остао константан.
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У Београду је ситуација следећа: укупан број деце и младих који учествују на
школским такмичењима у 2016. је порастао за 2,5 процентна поена у односу на податке
из 2015. године, уз приближно исти однос дечака и девојчица.
5. Показатељ

У 2016. години је нешто више студената учествовало на такмичењима у
општинама него у 2015, али се однос мушкараца и жена још израженије помера у
корист мушкараца.

Проценат студената који учествују на спортским такмичењима у градовима
порастао је за 4,9 процентних поена у односу на податке из 2015. године, уз нешто мало
промењен однос мушкараца и жена у корист мушкараца.
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Овај показатељ је остао скоро непромењен у односу на податке из 2015. године.
Приоритет 2 – Повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење
спортске рекреације
Мери се помоћу следећих показатеља из Акционог плана за спровођење
стратегије:
1. Проценат рекреативаца до 65 година (АП 7.2.1)
2. Проценат рекреативаца преко 65 година (АП 7.2.1 и 7.2.1.6)
3. Проценат особа с инвалидитетом укључених у спортске активности (АП
7.2.1.5)
4. Проценат лица са сметњама у развоју укључених у спортске активности
(АП 7.2.1.5)
1. Показатељ

Проценат креативаца до 65 година увећао се за 2,7 процентни поен у односу на
податке из 2015. године. Однос мушкарци-жене је остао константан у односу на
претходни извештајни период.
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Укупан број рекреативаца до 65 година остао је непромењен у односу на
прошлогодишњи извештајни период, али се разлика у учешћу жена и мушкараца
продубила у корист мушкараца за 12,4 процентна поена у односу на податке из 2015.
године.

Пошто Град Београд за прошлогодишњи извештај, није успео да прикупи
захтеване податке за овај приоритет, горњи подаци нису упоредиви и представљају
базну вредност у односу на коју ће се мерити постигнут резултат у 2017. години.
2. Показатељ

Проценат рекреативаца преко 65 година у општинама попео се са 1% у 2015.
години на 4,2% у 2016. За овај пораст су одлучујући били мушкарци, па се јаз између
броја мушкараца и жена рекреативаца још више продубио у 2016 години.
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Релативни пораст рекреативаца преко 65 година у градовима износи 2.6
процентних поена, али у је у асполутној вредности то више него удвостручење. Овај
пораст се може приписати повећаном уделу мушкараца.

Пошто Град Београд није у предвиђеном року успео да прикупи захтеване
податке за овај приоритет за прошлогодишњи извештај, ови подаци нису упоредиви и
представљају базну вредност у односу на коју ће се мерити постигнут резултат у 2017.
години.
3. Показатељ

Овај показатељ бележи благ пад, али је однос жена и мушкараца осетно
уједначен у односу на податке из 2015. године.
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У односу на 2015. је проценат особа с инвалидитетом порастао за 2 процентна
поена у 2016. години, док се однос мушкараца и жена осетно уједначава.

Пошто Град Београд није у предвиђеном року успео да прикупи захтеване
податке за овај приоритет за прошлогодишњи извештај, ови подаци нису упоредиви и
представљају базну вредност у односу на коју ће се мерити постигнут резултат у 2017.
години.
4. Показатељ

Овај показатељ бележи пад од 1.5 процентних поена, док је однос мушкараца и
жена скоро непромењен.
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Овај показатељ је константан у односу на прошлогодишњи извештајни период,
али је проценат жена у 2016. години порастао за 6.1 процентних поена, па је разлика у
корист мушкараца нешто умањена.

Пошто Град Београд није у предвиђеном року успео да прикупи захтеване
податке за овај приоритет за прошлогодишњи извештај, ови подаци нису упоредиви и
представљају базну вредност у односу на коју ће се мерити постигнут резултат у 2017.
години.
Приоритет 3 – Развој и унапређење врхунског спорта
Мери се помоћу 5 показатеља:
1. Број освојених медаља на великим међународним такмичењима АП 7.3.1 и
7.3.1.2)
2. Број спортских организација које се финансирају из буџета Републике Србије
(Извор: грански национални савези)(АП 7.3.1.2)
3. Број лица са инвалидитетом у области врхунског спорта (Извор: грански
национални савези)(АП 7.3.1.3)
4. Број организованих међнародних спортских такмичења у Републици Србији у
2015. години (Извор: грански национални савези)(АП 7.3.1.2)
5. Број стипендираних категорисаних спортиста (Извор: грански национални
савези) (АП 7.3.1.2 и 7.3.1.3).
1. Показатељ
Спортисти Србије су у 2016. години, према подацима националних спортских
савеза, освојили укупно 902 медаље у 49 категорисаних спортских грана. У сениорској,
јуниорској и кадетској конкуренцији. Спортисти Србије су освојили 251 златну, 218
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сребрних и 282 бронзане медаље. Од укупно освојених 902 медаље, 408 медаља су
освојили такмичари у сениорској 163 такмичари у јуниорској а 180 медаља такмичари у
кадетској конкуренцији. Од укупног броја освојених медаља 455 медаља је освојено у
мушкој а 296 медаља је освојено у женској конкуренцији.
На ОЛИМПИЈСКИМ ИГРАМА у 2016. години спортисти Србије су освојили
укупно 8 медаља у 8 категорисаних спортских грана, од тога 2 златне, 4 сребрне и 2
бронзане медаље.
На ПАРАОЛИМПИЈСКИМ ИГРАМА у 2016. години спортисти Србије су
освојили укупно 9 медаља у 3 категорисане спортске гране, од тога 3 златне, 2 сребрне
и 4 бронзане медаље.
На СВЕТСКИМ ПРВЕНСТВИМА у 2016. години спортисти Србије су освојили
укупно 75 медаља у 18 категорисаних спортских грана, од тога 26 златних, 25
сребрних и 24 бронзане медаље.
На СВЕТСКИМ КУПОВИМА у 2016. години спортисти Србије су освојили
укупно 113 медаља у 11 категорисаних спортских грана, од тога 35 златних, 38
сребрних и 40 бронзаних медаља.
На ЕВРОПСКИМ ПРВЕНСТВИМА у 2015. години спортисти Србије су
освојили укупно 104 медаље у 21 категорисаној спортској грани, од тога 28 златних ,
30 сребрних и 46 бронзаних медаља.
На ЕВРОПСКИМ УНИВЕРЗИТЕТСКИМ ИГРАМА у 2016 спортисти Србије су
освојили 28 медаља, од тога 12 златних, 6 сребрних и 10 бронзаних медаља.
На ЕВРОПСКИМ КУПОВИМА у 2016. години спортисти Србије су освојили
укупно 85 медаља у шест категорисаних спортских грана, од тога 26, златних, 21,
сребрна и 38 бронзаних медаља.
На БАЛКАНСКИМ ПРВЕНСТВИМА у 2016. години спортисти Србије су
освојили укупно 295 медаља у 19 категорисаних спортских грана, од тога 103 златне, 80
сребрних и 112 бронзаних медаља.
Спортисти са инвалидитетом у 2016. години су освојили укупно 40 медаља од
тога 10 златних, 17 сребрних и 13 бронзаних медаља
Треба напоменути да су Спортисти Србије освојили још око 500 медаља и на
мањим међународним такмичењима (регионална такмичења, турнири, гранд при,
митинзи, регате итд.).
Ниво такмичења
Олимпијске игре
Параолимпијске игре
Шаховска олимпијада
Светска првенства
Светски купови
Светска лига
Европска првенства
Европске универзитетске
игре
Европски купови
Балканска првенства
Балкански купови
Медитеранска првенства
87

Златне
2
3
0
15
23
2
52

Освојене медаље
Сребрне
Бронзане
4
2
2
4
0
1
17
22
21
25
0
0
42
58

Укупно
8
9
1
54
69
2
152

12

6

10

28

44
127
1
8

50
128
1
10

50
147
3
5

144
402
5
23
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Медитерански купови
1
0
4
5
Укупно
290
281
331
902
Обзиром да је 2016. година била олимпијска у наставку следи приказ медаља
спортиста Србије освојених на Олимпијским и Параолимпијским играма у 2016. години према
спортовима и пласману.

ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ
Атлетика
Ватерполо
Кајак кану
Кошарка (м)
Кошарка (ж)
Одбојка
Рвање
Теквондо
Укупно

Златна
0
1
0
0
0
0
1
0
2

Сребрна
0
0
1
1
0
1
0
1
4

Бронзана
1
0
0
0
1
0
0
0
2

Укупно
1
1
1
1
1
1
1
1
8

Златна
1
1
1
3

Сребрна
1
1
0
2

Бронзана
1
2
1
4

Укупно
3
4
2
9

ПАРАОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ
Атлетика
Стони тенис
Стрељаштво
Укупно
2. Показатељ

Број спортских организација које се финансирају преко буџета ЈЛС у општинама
је порастао за 4, а у градовима за чак 18. Резултати за Београд нису упоредиви са
прошлогодишњим, што једном више указује на потешкоће како у прикупљању, тако и
исправној интерпретацији показатеља.
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3. Показатељ

Подаци које је доставио параолимпијски комитет Србије у великој мери
одступају од података које су доставиле општине, градови и Град Београд (Спортски
савез инвалида Београда). Кључни проблем је у незадовољавајућој сарадњи са
Спортским савезом инвалида Србије (ССИС). Недавно је усвојен нови правилник о
надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта који
Параолимпијском комитету и учлањеним савезима даје одговарајуће место, тако да се у
наредном периоду очекује убрзан развој спорта особа са инвалидитетом на локалном
нивоу. Параолимпијски комитет је 2016. године започео следеће активности на
омасовљењу спорта особа са инвалидитетом и то:
1. Одржавање државних првенстава у свим параолимпијским спортовима који
се упражњавају у Србији у складу са међународним правилима (до сада су на
овај начин државна првенства редовно одржавана само у два спорта – у
стономтенису и стрељаштву).
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2. Израда базе знања на интернету који

има за циљ помоћ малим
организацијама да се активирају, сагледају права и обавезе и подрже у
организационом, оперативном и стручном погледу. Овај вебсајт би требало да
постане функционалан најкасније до маја 2017. године.
3. Покренут је процес који је обавезујућу за све савезе учлањене у ПОКС да
израде стратегију и акциони план. Предвиђени рок је јул 2017. године.
4. ПОКС је учесник у Ерасмус + програму „Change Your Mindset-Sport 4
Everyone” који има за циљ промоцију спорта међу особама са инвалидитетом и
биће реализован ове године.
5. У току је израда упитника који ће, уз подршку Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, бити прослеђен школским управама на територији
Србије како би се идентификовала деца и млади са инвалидитетом и мотивисали
се на бављење спортом кроз предвиђене програме.
4. Показатељ
Број финансираних међународних такмичења чији је домаћин наша земља је 67 и
то преко 31 нацоналног гранског спортског савеза, ранга балканских шамионата,
међународних турнира, кросева, маратона, купова земаља југоисточне Европе,
европских и светских првенстава. Национална спортска такмичења се финасирају кроз
годишње програме и то 86 националних гранских спортских савеза.
5. Показатељ
У 2016. години Министарство је стипендирало 381 категорисаних спортиста из
48 националних гранских спортских савеза. У односу на 2015. годину, 11 спортиста
више је стипендирано.
Током 2016. године, Министарство је исплатило новчане награде за 35 медаља
освојених на Олимпијским играма, Параолимпијским играма, Светским и Европским
првенствима у укупном износу од 3 670 000 ЕУР у динарској против-вредности.
Према подацима из градова/општина:

Овај показатељ је остао константан у односу на претходни извештајни период.
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Овај показатељ је остао скоро непромењен у односу на прошлогодишњи
извештајни период. Проценат жена категорисаних спортиста опао је за 1.5 процентних
поена, а проценат мушкараца категорисаних спортиста порастао је за 1.5 процентних
поена.
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

У 2016. години је удвостручен број усвојених правилника односу на 2015.
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Нажалост не види се никакав напредак у односу на податке из 2015.
2. Показатељ

Уодносу на прошлогодишњи извештај овај показатељ је ретроградан за 5.1
процентних поена, што указује на потребу за квалитетнијим и поузданијим
прикупљањем, обрадом и тумачењем података. Изградња капацитета у том погледу
била би пожељна.

Током 2016. године је учињен значајан напредак са повећањем од 33.3 процентна
поена у односу на 2015. годину.
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3.

Показатељ

У односу на прошлогодишњи извештајни период се број објеката у градовима
унетих у матичне евиденције повећао за 8.7 процентних поена. То је конзистентно са
претходним показатељом. Показатељ за општине, као и горе је ретроградан за читавих
10.3 процентна поена што може да има више разлога. Или је анализа стања мапирала
има више објеката спортске инфраструктуре, или се темељније приступило
прикупљању података. Поузданији подаци очекују се следеће године.
4. Показатељ

Број адаптираних и реконструисаних објеката у општинама је константан у
односу на претходну годину, док у градовима бележи и опао је ца 30.8 на 13.
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5. Показатељ

Овај показатељ је за општине остао релативно константан, али градови бележе
пад од 4.3 процентна поена, што је три пута мање него у прошлогодишњем извештајном
периоду.
Додатни општи циљеви:
8.1. Подизање капацитета спорта на свим нивоима власти
Мери се помоћу следећих 5 показатеља:
1. Број волонтера укључених у систем спорта (АП 8.1.1.10)
2. Усвојени правилници и процедуре у вези са финансирањем програма и радом
спортских организација (АП 8.1.1.1 и 8.1.1.6)
3. Усвојени програми развоја спорта у јединицама локалне самоуправе (АП
8.1.1.8)
4. Усвојени програми развоја националних гранских спортских савеза (АП
8.1.1.9)
5. Проценат жена руководилаца у организацијама у области спорта (АП 8.1.1.10)
1. Показатељ
На основу података добијених од општина и градова просечан број волонтера по
јединици локалне самоуправе/града је приказан на графикону који следи:
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Очитава се велика разлика у учешћу жена волонтера у систем спорта у
општинама и у градовима, што указује на потребу за циљаним напорима у општинама
како би се жене мотивисале да се бројније укључе у својству волонтера.
2. Показатељ

Показатељ је порастао у просеку (за општине и градове) за 5.5 процентних поена у
односу на прошлогодишњи извештајни период. Иако су бројчано стање и тренд
задовољавајући, важно је обратити пажњу на квалитет самих правилника и процедура.
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3. Показатељ

Наведени показатељ указује на осетан напредак у односу на прошлогодишњи
извештајни период за општине где је дошло до пораста од 16.2 процентних поена. Тако
прошле године чак четвртина општина нису имале усвојен Програм развоја спорта, док
ове године, до краја јануара 2017. тек свака двадеста општина није још усвојила овај
документ. У градовима је стање остало скоро непромењено.
4. Показатељ
Од 73 национална гранска савеза који су комплетно попунили упитник, програм
развоја је усвојило 68, док 5 није. То је однос од 93.15% према 6.85%.
5. Показатељ

Овај показатељ указује на изразит напредак у погледу броја жена руководоца у
спортским организацијама у градовима, где је дошло до пораста за 2,66 процентна
поена. У апсолутним вредностима то је скоро удвостручење у односу на
прошлогодишњи извештајни период.
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8.2 Стручно-истраживачки рад у спорту и информациони системи
Мери се помоћу једног показатеља: Број квалификованих спортских стручњака
(АП 8.2.1.1)

Однос квалификованих спортских стручњака још увек указује на изразиту превагу
мушкараца, али се у односу на прошлогодишњи извештајни период тај диспаритет
смањио у корист жена, које бележе раст од 4.7, а мушкарци пад од 3.7 процентних
поена.
8.4. Спорт у војсци
Министарство одбране доставило је наративни извештај о спровођењу Општег
циља Стратегије 8.4.1. (Унапређен спорт у војсци) и посебних циљева који се односе на
8.4.1.1. Устројена нормативна структура у области спорта у Војсци и 8.4.1.2. Услађена
организациона структура војног спорта, који обухватају дораду прописа о: 1) физичкој
обуци и спортским такмичењима у Војсци Србије; 2) нормативима о покретним
стварима за обуку трајних и потрошних вредности; 3) категоризацији војних спортиста
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и спортских стручњака у МО и ВС; 4) напредовању у војној каријери и награђивању
спортиста; и 5) исхрани спортиста у војсци.
Наративни Извештај дат је у поглављу 4. Овог извештаја.
8.5. Спорт у полицији
Мери се помоћу показатеља: Ојачан капацитет спортских савеза и клубова из
области спорта на води, под водом и алпинизма за укључивање у систем заштите и
спасавања у Републици Србији (АП 8.5.1.3). МУП је доставио наративни извештај за
2016. годину у погледу реализованих активности дефинисаних Акционим планом за
спровођење Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период од 2014 - 2018.
године („Службени гласник РС”, број 1/15). Извештај се односи на 8.5. Спорт у
полицији, односно 8.5.1. Општи циљ: Унапређен спорт у полицији. У поглављу 4. овог
извештаја су приказани резултати и активности по посебним циљевима из Акционог
плана за спровођење стратегије спорта.
8.6. Спортски туризам и партнерство између спорта и животне средине
Мери се помоћу два одабрана показатеља:
1. Спорт препознат у туристичкој понуди јединице локалне самоуправе (АП
8.6.1.1)
2. Број спортских објеката са унапређеном енергетском ефикасношћу (АП
8.6.1.1)

Овај показатељ бележи незнатан раст од 1.86 процентних поена у односу на
прошлогодишњи извештајни период.
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За разлику од општина, овај показатељ у градовима је у ретроградном тренду.
Тако је спорт у туристичкој понуди опао за 11.73 процентна поена.
Број спортских објеката са унапређеном енергетском ефикасношћу (АП 8.6.1.1) ни
ове године није било могуће утврдити. Министарство саобраћаја, грађевинарства и
инфраструктуре с тим у вези предлаже да се извештаји о спроведеној анализи и стању
спортске инфраструктуре допуне извештајима о енергетском прегледу спортских
објеката како би се обезбедило ефикасније коришћење енергије у спортским зградама.
8.7. Медији у спорту
Мери се помоћу одабраног показатеља: Заступљеност спортских програмских
садржаја на националним тв каналима (АП 8.7.1.1)
Извештај о медијима у спорту заснива се на детаљним информацијама које је
Министарству доставило Регулаторно тело за електронске медије (РЕМ). Табела која
следи приказује проценте укупно емитованог спортског програма на националним
телевизијама. Ту су урачунати сви спортски преноси као и емисије, односно програмски
садржаји који промовишу спорт, спортске активности и пружају детаљне информације
о спортским догађајима. На основу приказене табеле, може се констатовати да осим на
програму Радио-телевизије Србије, спорта, у било ком представљању, има мало. На
програмима појединих прижаоца медијских услуга, није било спортског програма, осим
у вестима или у виду преноса утакмица нпр. Уколико бисмо поредили јавни медијски
сервис Радио-телевизију Србије са Радио-телевизијом Војводине, и ту је разлика
велика. РТС издваја значајан простор за садржаје који се баве различитим аспектима
спорта. Има емисија које су тематски шаролике, и у којима се промовише спорт у
сваком смислу.
Заступљеност спортских програмских садржаја за период
1.јануар – 1.децембар 2016. на јавним медијским сервисима и националним
комерцијалним ПМУ
Заступљеност спортских
Назив ПМУ
Трајање спортских садржаја
садржаја
РТС 1
8,30*
27.01:04:37
РТС 2
62.11:44:52
19,30
РТВ 1
12.19:40:30
3,84
РТВ 2
3.01:16:10
0,99
ТВ Б92
12:09:29
0,15
ТБ Прва
1:52:41
0,02
РТВ Пинк
2:49:18
0,04
Хепи ТВ
0
0

*Проценти се односе на укупно емитован програм током календарске 2016. године.
Највеће процентуално учешће спортских садржаја у укупном емитованом
програму имали су РТС 2 и РТС1, који су током посматраног периода приказивали
значајне спортске догађаје: Олимпијске игре Рио 2016, Европско првенство у фудбалу,
Европско првенство у ватерполу, Првенство Србије у одбојци, ЕП у атлитици, ЕП у
рукомету као и најпопуларније тениске турнире. Све ове догађаје прате и посебно
припремљене емисије које потписују новинари Спортске редакције Радио-телевизије
Србије.
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На програмима комерцијалних пружалаца медијских услуга са националном
покривеношћу, ова врста програма је присутна у далеко мањем обиму. ТВ Б92 који је
током посматраног периода приказивао програмски сегмент Спортски преглед је и то
изоставио као редовну емисију и сада га емитује искључиво у оквиру емисије Вести.
Било је спортских преноса: бокс меча, кик-бокс меча и Светског финала „Баскет 1 на 1”
што је као спортска дисциплина први пут приказана на нашим телевизијама. Остали ТВ
канали су спорт, може се констатовати, занемарили.
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
Министарствао унутрашњих послова наводи да је током 2016. године у два
случаја дошло до нарушавања јавног реда.
2. Показатељ
Министарство унутрашњих послова наводи, према подацима са програмске
апликације „КД и учиниоци”, да је у периоду од 2010. до 2016. године, против четири
лица поднета кривична пријава за кривично дело договарања исхода такмичења из
члана 208/б КЗ РС и то 2013. године на подручју Новог Сада.
3. Показатељ
У 2016. години констатовано је 4 допинг позитивних спортиста (сви су мушкарци)
и 6 допинг позитивних коња. Код наведних 4 допинг позитивних спортиста
регистровано је коришћење укупно 4 забрањенe супстанцe. Од 4 регистроване
забрањене супстанце, 1 је анаболички стероиди (односно 25%), 1 је специфични
стимуланс (25%), 1 је диуретик (25%) и 1 је канабиноид (25%).
Ако статистички посматрамо број допинг позитивних спортиста у односу на број
спроведених контрола у извештајном периоду, тај проценат је ~ 0.50 %, односно нижи
од светског просека који износи око 1%. Овај тренд пада који се наставља већ 5 годину,
указује на то да је интензивна едукација дала очекиване резултате и да је проценат од
4% позитивних који смо имали у периоду од 2006.-2010. године, дефинитивно смањен и
доведен на ниво светског просека или чак и ниже.
Проценат допинг позитивних коња износи 10 % у односу на број спроведених
контрола у извештајном периоду. Резултат је очекиван и у оквирима тренда последњих
година, односно у благом порасту у односу на 2015. годину, али и даље испод нивоа
позитивних у односу на 2014. годину.
Акционим планом за спровођење Стратегије развоја спорта у Републици Србији за
период од 2014 - 2018. године, тачком 8.8.1. дефинише се Општи циљ „Унапређење
мера за спречавање свих негативних појава у спорту”. Министарство унутрашњих
послова је доставило Извештај за посебни циљ: 8.8.1.1 и он је приложен у 4. поглављу
овог извештаја.
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