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1. Увод
Одбор за јавне службе је дана 30. јула 2014. године усвојио Програм јавне расправе
о Предлогу националне стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2014. 2018. године и акционог плана за њену примену, која се спровела у периоду од 30. јула 2014.
године до 31. августа 2014. године.
Учесници у јавној распорави су били представници државних органа, кровних
невладиних организација, као и сви заинтересовани субјекти, правна и физичка лица која
учествују у систему спорта.
Јавну расправу о Предлогу стратегије је организовало Министарство омладине и
спорта (у даљем тексту: Министарство), путем интернета и путем јавних трибина.
Предлог стратегије путем интернета је достављен:
- свим клубовима који су у матичној евиденцији Завода за спорт и медицину спорта
Републике Србије, а то је 6386 клубова који имају е-маил адресу, од укупно 11.844 клубова у
матичним евиденцијама;
- савезима у неолимпијским спортовима, општинским спортским савезима и Покрајинском
секретаријату за спорт и омладину преко Спортског савеза Србије;
- савезимa у олимпијским спортовима преко Олимпијског комитета Србије;
- савезима особа са инвалидитетом преко Параолимпијског комитета Србије;
- Специјалној олимпијади, и преко ње организацијама особа са хендикепом.
Поменути буџетски корисници су имали обавезу да за све време трајања јавне
расправе, од својих чланица прикупљају обрасце са коментарима и да сваке радне недеље, у
петак, Министарству доставе прикупљене опште коментаре и сугестије, у форми извештаја.
Форма извештаја је била следећа:
1. Први део извештаја је требао да садржи коментаре и сугестије на текст Предлога
Стратегије, по садржају стратегије;
2. Други део извештаја је требао да садржи коментаре и сугестије на текст Акционог
плана по циљевима;
3. Трећи део извештаја је требао да обједини коментаре и сугестије кроз анализу коју ће
урадити, обзиром да су индиректни буџетски корисници, односно кровне организације,
односно Аутономна покрајина, којима су у складу са Законом о спорту дате и ове врсте
надлежности и послова.
Министарству су извештаји достављени 8, 15, 22, 29 августа и 5. септембра 2014.
године.
Такође, сви заинтересовани су своје коментаре могли доставити поштом
Министарству, Кабинет министра, са назнаком „За Предлог националне стратегије развоја
спорта у Републици Србији за период 2014. - 2018. године и акционог плана за њену
примену”, Булевар Михајла Пупина број 2, 11000 Београд, или путем обрасца за коментаре,
на е-пошту: stretegija.sport@mos.gov.rs
Јавне трибине су се организовале:
- у Сомбору, 19. августа 2014. године;
- у Крагујевцу, 21. августа 2014. године;
- у Нишу, 25. августа 2014. године;
- у Новом Саду, 27. августа 2014. године;

- у Београду, 29. августа 2014. године.
Спортски савез Србије је био задужен за техничку организацију трибина у свим
градовима, сем у Новом Саду за који је био задужен Покрајински секретаријат за спорт и
омладину и сви организатори су благовремено били обавештени о својим обавезама.

2. Извештај са јавне трибине у Сомбору
Дана 19. августа је одржана јавна трибина у Сомбору на коју је било позвано 115
организација у области спорта које су њихове чланице, као и спортски савези суседних
општина Оџака и Апатина, представници Спортског савеза Војводине и Покрајинског
секретаријата за спорт и омладину, а било је присутно око 50 спортских радника.
Присутне је поздравио у име домаћина градоначелник Саша Тодоровић, у име
Министарства Предраг Перуничић, државни секретар задужен за спорт, у име Спортског
савеза Србије Велизар Ђерић, потпредседник. У делегацији Министарства су били поред
државног секретара, мр Драган Атанасов, помоћник министра за спорт, Уна Павловић, шеф
кабинета министра и Зорица Арсенић Јовановић, самостални саветник. Проф. др Ненад
Ђурђевић је био у својству члана Радне групе испред Спортског савеза Србије. Модератор је
била Зорица Арасенић Јовановић.
Уводно излагање у вези са кључним темама Стратегије је изнео мр Драган
Атанасов, а други уводничар је био проф. др Ненад Ђурђевић који је говорио о правним
аспектима нове стратегије.
Јавна трибина је почела у 11.00 сати и завршила се у 13.00 сати и било је десет
дискутаната, Дарко Парежанин, председник Спортског савеза Војводине, председник
Рукометног клуба „Кљајићево“, председник Спортског савеза општине Апатин, председник
Спортског савеза Оџака, Сава Мајсторов, предсеник Клуба малог фудбала, Драго
Милићевић из Рукометног клуба „Пригревица“, Милан Стојановић из ронилачког клуба из
Сомбора, Шаргић координатор програма забавних школа фудбала за теј регион, Бранко
Вујовић, запослен у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину.
Генерално је закључак да се дискутанти нису довољно упознали са Предлогом
стратегије, да показују чак и елементарно непознавање прописа у области спорта и да су
говорили о темама и проблемима који се односе на њихов свакодневни рад, што је нама
импут за то, да у будућем раду више пажње посветимо доношењу програма развоја од
стране јединица локалних самуправа у року од шест месеци од доношења Националне
стратегије, као и праћењу примене тог стратешког документа. Након сваке дискусије
представници делегације Министарства су давали одговоре и сугестије као превазићи
проблем о којем се говорило.
Кључне теме су биле:
- број препознатих спортова и број препознатих националних савеза преко којих се
остварује општи интерес у области спорта (дато је појашење да је наша земља Законом о
спорту уредила, поштујући слободу удруживања, либералан приступ, али да у складу са
критеријумима препознаје један грански савез преко кога се остварује општи интерес);
- однос у финансирању врхунског и рекретивног спорта (појашњене се односило да локалне
самуправе нису донеле одговарајућа акта усклађена са актима донетим на нивоу Републике,
којима се прецизно регулишу начин и критеријуми финансирања, а да ће изменама и
допунама закона о спорту критеријуми финансирања бити прецизније дефинисани и да ће
модел у потпуности моћи да се преслика и на ЈЛС);

- недовољно јасни, прецизни критеријуми за финансирање спорта од стране ЈЛС (идентичан
одговор претходном);
- спорт у војсци и полицији у оквиру Стратегије (одговор се односио на потенцијал и
ресурсе којима они располажу у функцији постизања врхунских спортских резулатата);
- подркша спорту у сеоским срединама од стране ЈЛС (одговор се односио на то шта је у
акционом плану предвиђено као активност, у оквиру циља којим је обухваћен и спорт у
сеоским срединама);
- побољшање ваннаставних активности, школских спортских секција, кроз мотивисање
наставника физичког (одговор се односи на разграничење надлежности Министарства
омладине и спорта и Министарства просвете, на нов правилник која треба да донесу
поменута министарства);
- школски спорт и питање везано за школска такмичења и спортске секције у оквиру школа
(идентичан одговор претходном);
- смањење такси, чланарина, трошкова пререгистрације и других обавеза клубова према
савезима (упућени су на савезе и на обавезу да учествују у раду савеза кроз органе
управљања и да на тај начин решавају проблеме, да су савези по том питању аутономни за
Министарство);
- проблем у вези са паралелним савезима, карате (одговор се односио на покушаје које је
Министарство имало заједно са Спортским савезом Србије да превазиђе овај проблем);
- проблем неспровођења правних аката у спорту (учињен је осврт на донете правилнике у
вези са стручним оспособљавањем, лиценцирањем, номенкалтуром);
- проблем у раду клубова у мање профитаблиним спортовима, јер велики део средстава се
одваја за провизију банкама, услуге рачуноводства (дата им је препорука да могу да се
организују и користе услуге рачуноводственог сервиса заједнички, кроз територијални савез,
пример општине Рума).
На крају трибине су замољени да кроз образац за предлоге и сугестије доставе
Министарству своје предлоге у писаној форми.

3. Извештај са јавне трибине у Крагујевцу
Дана 21. августа је одржана јавна трибина у Крагујевцу на који је било позвано око
150 организација у области спорта које су њихове чланице, а било је присутно око 50
спортских радника.
Присутне је поздравио у име домаћина помоћник градоначелника за спорт Јован
Павловић Бојаџић, у име Министарства Предраг Перуничић, државни секретар задужен за
спорт, у име Спортског савеза Србије Даниел Корица, саветник и у име Спортског савеза
Крагујевца Срећко Отовић, председник. У делегацији Министарста су били поред државног
секретара, мр Драган Атанасов, помоћник министра за спорт, Уна Павловић, шеф кабинета
министра и Зорица Арсенић Јовановић, самостални саветник. Проф. др Ненад Ђурђевић је
био у својству члана Радне групе испред Спортског савеза Србије. Модератор је била Зорица
Арасенић Јовановић.
Уводно излагање у вези са кључним темама Стратегије је изнео мр Драган
Атанасов, а други уводничар је био проф. др Ненад Ђурђевић који је говорио о правним
аспектима нове стратегије.
Јавна трибина је почела у 12.00 сати и завршила се у 14.45 сати и било је једанаест
дискутаната, Небојаша Чуквић, председник Надзорног одбора Спортског савеза инвалида

Србије, Мирослав Миленковић, председник Савеза особа са инвалидитетом Крагујевца,
Зорислав Шкорић из Карате клуба Крагујевац, Ненад Петровић из Ауто клуба „Дивљи“,
Рајачић Слободан из стонотениског клуба, Танасијевић Ратко, радник у Спортском центру у
Крагујевцу, Душан Ђурић, генерални секреатар Регионалног Кошаркашког савеза централне
Србије, представник Фудокан федерације, Предраг Катанић из клуба модерног плеса,
представник параолимпијског клуба „Јуниор“, Ивица Грујбић, рвачки тренер. Након сваке
дискусије представници делегације Министарства су давали одговоре и сугестије како
превазићи проблем о којем се говорило.
Кључне теме су биле у већини, идентичне као на трибини у Сомбору, с тим да су се
на овој јавној трибини издојиле још и:
- проблем у раду савеза особа са инвалидитетом (појашњено им је да због ненаменског
трошења средстава укинуто финансирање, колико је Министарство уложио труда кроз
организацију састанака да републички савез превазиђе проблеме, да су у нашем систему
спорта, спортисти инвалиди у свему изједначени са осталим спортистима);
- раздвајање финансирања рекреативног и такмичарског сегмента спорта особа са
инвалидитетом (Министарство учествује у финансирању савеза на основу поднетих
програма, о чијем предлогу одлучује сам савез);
- изградња аутодрома (речено је за план изградње аутодрома у Белој Цркви);
- насиље на спортским теренима (скренута пажња на закон и на стратегију која је донета од
стране Владе);
- проблем контроле стручног рада у спорту и лиценцирања тренера (речено је колики је број
спортких инспектора у Србији и да се ради на томе да се инпекторат спусти на локални
ниво).
На крају трибине су замољени да кроз образац за предлоге и сугестије доставе
Министарству своје предлоге у писаној форми.

4. Извештај са јавне трибине у Нишу
Дана 25. августа је одржана јавна трибина у Нишу на коју су биле позване све
организације у области спорта које су њихове чланице, као и спортски савези суседних
општина Сврљига, Мерошине, Гаџин Хана, Беле Паланке, Пирота, Бабушнице, Власотинаца,
Прокупља, Бојника, Црне Траве и Врања, а било је присутно око 60 представника
организација у области спорта.
Присутне је поздравио у име домаћина градоначелник проф. др Зоран Перишић, у
име Министарства Предраг Перуничић, државни секретар задужен за спорт, у име
Спортског савеза Србије Даниел Корица, саветник. У делегацији Министарста су били поред
државног секретара, мр Драган Атанасов, помоћник министра за спорт и Зорица Арсенић
Јовановић, самостални саветник. Проф. др Ненад Ђурђевић је био у својству члана Радне
групе испред Спортског савеза Србије. Модератор је била Зорица Арасенић Јовановић.
Уводно излагање у вези са кључним темама Стратегије је изнео мр Драган
Атанасов, а други уводничар је био проф. др Ненад Ђурђевић који је говорио о правним
аспектима нове стратегије.
Јавна трибина је почела у 12.00 сати и завршила се у 15.45 сати и било је дванаест
дискутаната, Дејан Милосављевић, запослен у Спортком савезу Ниша, Зоран Марјановић из
Скијашког клуба „Ниш“, Јасна Илијеска из Коњичког клуба „Моникс“, Милан Пешић,
градски секретар за спорт, Југослав Хаџитанчић, професор физичке културе, Небојша

Јовановић из Универзитетског спортског савеза Ниша, Љубисав Стојановић из
Планинарског друштва „Јеловица“, Горан Ђорђевић из Управе за спорт Ниша, Проф. др.
Милован Братић декан Факултета физичке културе Универзитета у Нишу, Надица Ивковић
генерални секретар Спортског савеза Ниша, Љубивоје Перуновић председник Шаховског
клуба „Ниш“ и Душан Бојовић заменик начелника за спорт у Нишу.
Генерално је закључак да се већина дискутаната упознала са предлогом Стратегије,
али да су говорили и о темама и проблемима који се односе на њихов свакодневни рад, што
би и требало да буде део програма развоја спорта који локална самуправа треба да донесе у
року од шест месеци од доношења Националне стратегије, и што Министарству указује на
потребу сталног праћења примене тог стратешког документа и праћење доношења
правилника којима се регулише рад органа локалне смопуправе, поштујући све специфичне
потребе локала. Након сваке дискусије представници делегације Министарства су давали
одговоре и сугестије како превазићи проблем о којем се говорило.
Кључне теме су биле:
- коришћење фондова Европске уније (указано им је на почетак континуиране едукације
особа које ће радити ту врсту посла, почевши од Сајма спорта који се организује у
Београду);
- потреба већег партнерства између јавног и приватног сектора и питање пореских
олакшица (на иницијативу министра су покренути разговори са Министарством
финансија на ту тему);
- колико су реално постављени циљеви изражени у процентима када је упитању повећање
обухвата деце у школском спорту (појашњење се односило на континиране акције
Министарства у том циљу и предлог да ЈЛС издвоје за школски спорт колико се издваја
процентуално на нивоу државе, да би резултати у краћем временском периоду били
видљиви);
- спорт у восјци и полицији (одговор се односио на потенцијал и ресурсе којима они
располажу у функцији постизања врхунских спортских резулатата);
- повезивање понуде рекреативних садржаја на селу са туристичком понудом и веће
ангажовање ЈЛС на уређењу терена (стратегијом је као посебан циљ препознат спорт и
туризам, што би требао да буде и предмет плана развоја ЈЛС);
- могући начини стимулације професора физичког васпитања ради повећања ваннаставних
активносту у школама, тј. броја школских спортских секција (у надлежности
Министарства просвете, а сума средстава за додатно плаћање професора би била у овом
моменту велико оптерећење за буџет);
- проблеми универзитетског спорта у смилсу мањка средства од ЈЛС, непостојање
одговарајуће инфраструктуре, Ниш је једини универзитески центар који нема своју
спортску дворану (акционим планом је предвиђено да 2018. година буде крајњи рок
за увођење наставе физичког на факултете, анализирати колико је то реалан циљ);
- проблем запуштених дечјих одмаралишта, хотела, који би могли да буду ресурс за
наставу у природи и за спорвођење рекреативних програма за децу, као и спорт старих
лица);
- програмско финансирање и начин вредновања програма кроз јасне критеријуме који се
ослањају на резултате за рекреативни спорт није добар (појашњено је да се та врста
критеријума односи на такмичарски сегмент спорта у спортским гранама у којима је
то примењиво, а да се на рекреацију гледа као на област спорта и да ће се критеријуми
прилагодити тој области спорта);

- проблем програмског финансирања и издвајања 20% средства на индиректне трошкове
(неопходност код програмског финансирања и начин да се средства заиста користе
наменски за реализацију програма);
- прооблем централизације, нпр. предлажу да велики спонзори као што су МТС и Телеком,
издвоје за поједина подручја спонзорска средства сходно количини прихода који
остварују са тог подручја);
- суочавање са проблемима достављања пројеката на јавне конкурсе који не испуњавају
основне административно формалне услове и великог броја клубова у оквиру једне гране
спорта на нивоу ЈЛС (решење је у едукацији кадрова од стране територијалних савеза);
- разграничити учешће деце на школским спортским такмичењима и исте те деце, да се
такмиче у лигама за своје клубове. Ограничити да деца која наступају за клубове који се
такмиче у првој, евентуално другој лиги, не могу да наступају за школу;
- појачати надозор над стручним радом, нарочито у раду са децом. Клубови често
приказују да имају лиценциране тренере, а у пракси са децом раде недовољно стучни
кадрови (појачање нспекцијског надзора преко локланог нивоа је решење планирано
изменама и допунама закона о спорту);
- добро оцењен посебан циљ који се односи на област научо-истраживачког рада у спорту
и акциони план за његово спровођење. Факултет у Нишу располаже техником везано
за основна тестирања и ставили су се на располагање спортистима, али је одзив мали.
На крају трибине су замољени да кроз образац за предлоге и сугестије доставе
Министарству своје предлоге у писаној форми.

5. Извештај са јавне трибине у Новом Саду
Дана 27. августа је одржана јавна трибина у Новом Саду коју је организовао
Покрајински секретаријат за спорт и омладину. У организацији је учествовао и Спортски
савез Србије и Спортски савез Војводине. На трибину су позвани представници локалних
самоуправа, покрајинских спортских савеза и територијалних савеза. Било је присутно око
60 представника организација у области спорта.
Присутне је поздравила у име домаћина покрајинска секретарка за спорт и
омладину Мариника Тепић, у име Министарства Вања Удовичић, министар омладине и
спорта. У делегацији Министарства су били поред министра, државни секретар за спорт
Предраг Перуничић, Уна Павловић шеф Кабинета, Зорица Никодијевић, секретар, мр Драган
Атанасов, помоћник министра за спорт и Зорица Арсенић Јовановић, самостални саветник
која је била модератор. Проф. др Ненад Ђурђевић је био у својству члана Радне групе испред
Спортског савеза Србије.
Уводно излагање у вези са кључним темама Стратегије је изнео мр Драган
Атанасов, а други уводничар је био проф. др Ненад Ђурђевић који је говорио о правним
аспектима нове стратегије.
Јавна трибина је почела у 10.00 сати и завршила се у 15.00 сати и било је дванаест
дискутаната, Ивана Ђукић, члан Радне групе за израду стратегије, Бранко Вујовић, члан
Радне гупе за изарду стратегије, др Ненад Сударов, директор Покрајинског Завода за спорт и
медицину спорта, Дарко Парежанин, председник Спортског савеза Војводине, Миодраг
Јововић, заменик покрајинске секретарке за спорт и омладину, Михаило Милетић, помоћник
директора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта, проф. др Златко Ахметовић са
Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду, Милибарда Милован,

Спортски савез инвалида Војводине, Милица Ружичић Новковић из Центра „Живети
усправно“, Србић из Бициклистичког савеза Војводине, др Милорад Докманац, проф. др
Душан Перић декан Факултета за спорт и туризам у Новом Саду.
Закључак је да се већина дискутаната упознала са предлогом Стратегијом, али да
нису упознати са свим анализама које су претходиле изради Стратегије, пре свега са
анализом претходне Стратегије, са начином финансирања од стране Министарства, са
подзаконским актима који су донети по основу Закона о спорту, са начином расподеле и
начином коришћења средстава од игара на срећу, са матичним евиденцијама које се односе
на клубове и спортске објекте. Након сваке дискусије представници делегације
Министарства су давали одговоре и сугестије како превазићи проблем о којем се говорило.
Кључне теме су биле:
- школске спортске сале, указано је да у Војводини постоји 110 школа које немају спортске
сале и да Стратегија није јасно препознала пробле школског спорта (одговор се односио да
су развој спорта деце и омладине, као и развој спортске инфраструктуре приоритети
стратегије);
- послови министарства у вези са здравстевном заштитом деце, израда правилника у вези са
школским спортом, организација регионалне универзитетске лиге у које нису укључене
стручне службе покрајинског секретаријата (појашњено је да се ради о редовним пословима
Министарства, који су Законом о министарствима поверени Министарству и да по тим
питањима нису фомирана радна тела чији би предстваници на тај начин учествовали у
њиховом раду);
- у стратегији и акционом плану није посебно наглашен Покрајински завод за спорт и
медицину спорта као носилац активности, кратак рок за оснивање аналитичког центра за
контролу финансија (појашњено је да је Законом о спорту Завод за спорт и медицу спорта
Републике Србије носилац активности, прихвати ће се сугестија у вези са померањем рока за
аналитички центра);
- проблем финансирања врхунског спорта, рекреативног спорта и финансирања клубова који
су у фази гашења (указано је на висину чланирана у клубовима и на профитабилност рада са
децом, али да треба апеловати на свест сваког појединца о томе колико је сам допринео
побољшању услова у раду са децом и да ће Завод за спорт и медицину спорта РС урадити
анализу у вези са моторичким способностима деце која ће нам дати јасну слику);
- неприлагођеност спортских објеката особама са инвалидитетом (појашњено је да сви
објекти у чијој реконструкцији учествује министарство или гради нове, су у потпуности
прилагођени за особе са инвалидитетом);
- у вези са инспекцијским надзором у спорту исказана је бојазан да ће инспектори на
локалном новоу бити у ситуацији да буду подложни разним утицајима и да неће бити
самостални у раду;
- стратегија треба да препозна и проблем приватизације у спорту (указано је да је
Министарство урадило упоредну анализу приватизације у поједим земљама у региону и
Европи, и да ће Министарству привреде понудити могуће моделе приватизације, али да је то
задатак за министра привреде);
- предложено је посебно оснивање Буџетског фонда за финансирање спорта (појашњено је
да Законом о играма на срећу регулисан начин расподеле средстава и да је то закон који је
донело Министарство финансија);
- оснивање универзитетске лиге (указано је да се двадсет година није радило довољно на
развоју универзитетког спорта, а да на факултетима постоји огроман ресурс спортских

клубова и друштва, чији рад финансијски подржавају сами факултети и да оснивање
универзитетке лиге предстваља корак напред у развоју већ постојећих ресурса);
- оснивање Института за спорт, нејасно је да ли се ради о научној установи или о
истраживачко развојној (појашњено је да је Акциони план дат у интегралној верзији које су
урадиле подргупе у оквиру Радне групе за израду стратегије и да су управо трибине место на
којима се нивелише Предлог стратегије и акциионог плана);
- указано је на важност посебног циља медији и спорт, посебно на улогу медија у промоцији
здравих стилова живота;
- коришћење фондова Европске уније (указано је на почетак континуиране едукације особа
које ће радити ту врсту посла, почевши од Сајма спорта који се организује у Београду);
- потреба већег партнерства између јавног и приватног сектора и питање пореских олакшица
(на иницијативу министра су покренути разговори са Министарством финансија на ту тему)
- спорт у војсци и полицији (одговор се односио на потенцијал и ресурсе којима они
располажу у функцији постизања врхунских спортских резулатата);
- указано је да је потребно урадити лекторисање текста, избећи коришћење страних речи,
направити разлику у одредници „инвестираћемо“ и „финансираћемо“, да Владин сектор
није скупштински одбор, да треба избећи термин „самодрживост спортских клуба“, да у
оквиру демографске слике треба уместо речи „срби“ употребити „сви грађани Србије“, да
речи „црно тржиште“ треба заменити адекватним, да Стратегија треба да буде документ на
две стране.
На крају трибине су замољени да кроз образац за предлоге и сугестије доставе
Министарству своје предлоге у писаној форми.

6. Извештај са јавне трибине у Београду
Дана 29. августа је одржана јавна трибина у Београду коју је организовао Спортски
савез Србије. На трибину су позвани предстваници локалних самопуправа, националних
гранских спортских савеза у олимпијским и неолимпијским спортовима и територијални
савези преко Спортског савеза Београда, Завод за спорт и медицину спорта Републике
Србије, Антидопинг агенција Републике Србије, Факултет спорта и физичког васпитања,
струковна удружења. Било је присутно око 70 предстваника организација у области спорта.
Присутне је поздравио у име домаћина председник Општине Стари Град Дејан
Ковачевић, у име Министарства Вања Удовичић, министар омладине и спорта. У делегацији
Министарста су били поред министра, Зорица Никодијевић, секретар, мр Драган Атанасов,
помоћник министра за спорт и Зорица Арсенић Јовановић, самостални саветник која је била
модератор. Проф. др Ненад Ђурђевић је био у својству члана Радне групе испред Спортског
савеза Србије.
Уводно излагање у вези са кључним темама Стратегије је изнео мр Драган
Атанасов, а други уводничар је био проф. др Ненад Ђурђевић који је говорио о правним
аспектима нове стратегије.
Јавна трибина је почела у 9.00 сати и завршила се у 12.30 сати и било је деветнаест
дискутаната, Бранислав Стефановић, спортски радник у пензији, Горан Бојовић, директор
Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, Јездимир Марсенић, генерални
секретар Асоцијације спорт за све Србије, Јелена Јовановић, Факултет спорта и физичког
васпитања у Београду, Велизар Ђерић, потпредседник Спортског савеза Србије, Небојша
Стојмевски, председник Савеза за фитнес и рекреацију Србије, Игор Милојевић, в.д.

генералног секретара СД „Црвена Звезда“, Виктор Јеленић, председник Ватерполо клуба
„Црвена Звезда“, Никола Грујић, потпредседник Боћарског савеза Србије, Станка Пејовић,
генерални секретар СД „Раднички“, Мирослав Марковић, генерални секретар Савеза
професора физичке културе, Светозар Станковић, генерални секретар Спортског савеза
Београда, Александар Костић, спортски менаџер, Снежана Жугић, спортски радник у СЦ
„Ташмајдан“, Габријела Првујевић, Соко савез Србије, Весна Зирић, Секретаријат за спорт и
омладину града Београда, Велимир Кнежевић, председник Спортског савеза инвалида
Београда, Бранислав Ђорђевић, спортски радник у пензији, Даниел Корица, саветник у
Спортском савезу Србије.
Констатовано је да је изузетно слаб одзив представника националних гранских
савеза у олимпијским и у неолимпијским спортовима, као и да је слаб одзив савеза на
територији Града Београда.
Након дискусија, по потреби, представници делегације Министарства су давали
одговоре и сугестије како превазићи проблем о којем се говорило.
Кључне теме су биле идентичне темама које су биле заступљене на претходне
четири трибине, с тим да се као нове теме могу издвојити:
- да се у стратегију, тј. у акциони план, у циљу развоја спортске инфраструктуре као
активност наведе и примена енергије и енергетске ефикасности на спортким објектима;
- све организације у области рекреативног спорта на нивоу републике треба програмски
заједнички да наступају;
- недовољна брига националних савеза према клубовима чланицама и обезбеђивању услова
за стварање врхунских спортиста;
- недовољно развијена инфраструктура када су у питању спортови нижих категорија,
боћање;
- анимација деце за бављење спортом, презентација спортских садржаја у основним
школама;
- већа посвећеност спорту у предшколским установама;
- неуједаченост статистичких података (Министарство ће наложити да Републички завод за
спорт и медицну спорта уради истраживање моторичких способности код деце);
- проблем повраћаја имовине соколским друштвима, предлог је да Министарство предложи
измене и допуне Закона о повраћају имовине;
- да се Град Београд по питању система финансирања издвоји у изменама и допунама
Закона о спорту због специфичности;
- проблем великог броја незапослених професора физичке културе;
- недовољна искоришћеност спортских објеката на отвореном и анимација деце и младих да
тај ресурс користе. Да се ангажују професори физичког васпитања који би анимирали и
осмишљавали програме за све на отвореним спортским теренима и вежбалиштима;
- да се формира фонд солидарности;
- програм један ученик, једна секција, активно радити на реализацији тог програма.
На крају трибине су замољени да кроз образац за предлоге и сугестије доставе
Министарству своје предлоге у писаној форми.

7. Извештај о јавној расправи путем интернета
Министарство, све кровне организације, индиректни буџетски корисници и
Покрајински секретаријат за спорт и омладину су на своје web странице поставили банере са
документацијом у вези са јавном расправом.
На основу извештаја који су доствљени Министарству дана 8, 12, 22, 29 августа и 5.
септембра:
- Заводу за спорт и медицину спорта је на отворену маил адресу
rasprava.strategija@rzsport.gov.rs стигло укупно 22 образаца са сугестијама и коментарима
на Предлог стратегије и скционог плана и они указују на предлоге да се боље разради део
који се односи на спорт особа са инвалидитетом као и њихово представљање у систему
спорта у Републици, предлоге за измену правилника у области спорта којим се дефинише
општи и посебни интерес у области спорта, као и елементарног финансирања активности с
портских клубова (из анализе Завода за спорт и медицину спорта републике Србије);
- од Олимпијског комитета Србије је стигла информација да им ниједан национални савез у
олимпијским спортовима није доставио коментаре. Послали су и друго писмо својим
чланицама 15. августа у коме су их подсетили на јавну расправу;
- Специјална Олимпијада је послала у своје име коментаре у којима се тражи да се та
организација препозна као чинилац система спорта у Републици Србији паралелно са ОКС,
ССС, ПОКС и да се кроз акциони план поред речи особа са инавалидитетом дода и реч
„хендикепом“;
- Спортки савез Србије и Параолимпијски комитете Србије нису доставили податке
Министарству према утврђеној динамици слања извештаја, и поред тога што смо их
писаним путем подсетили да то учине.
На е-пошту: strаtegija.sport@mos.gov.rs и Кабинету министра стигло је 25 е-маил
порука. Путем поште Министарство је добило пет коментара.
Сви предлози и сугестије ће бити размотрени од стране Радне групe за израду
стратегије.

