
АКЦИОНИ ПЛАН 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА 

СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

за период од 2009. до 2013. године 

 

1. УВОД 
 

 

 

„Спорт и спортске активности на свим нивоима и у свим облицима обезбеђују физичку, 

менталну и социјалну добробит грађана Републике Србије.” 

 

 

Влада је усвојила Стратегију развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 

2013. године (у даљем тексту: Стратегија) 2. децембра 2008. године. Ово је први пут у 

дугој историји институционализованог спорта у Републици Србији да су планови у овој 

области систематизовани и изложени на овај начин. Стратегијом су јасно дефинисане 

визија и мисија МОС, као и временски рок за њихово остваривање.  

 

Визија МОС је да Република Србија до 2013. године постане: 

- држава у којој је спорт доступан свакоме, а нарочито деци; 

- држава са развијеном спортском инфраструктуром; 

- држава врхунских спортских достигнућа; 

- држава у којој је спорт чинилац развоја; 

- држава где се негују спортски таленти; 

- држава у којој су права и обавезе спортских субјеката гарантовани правним 

нормама. 

 

Велики значај Стратегије огледа се и у дефинисању следећих приоритета:  

-спорт деце и омладине; 

-развој спортске инфраструктуре; 

-врхунски спорт. 

 

Акционим планом за спровођење Стратегије (у даљем тексту: Акциони план) постиже 

се даља разрада навединих приоритета, која се пре свега огледа у дефинисању активности 

и планираних рокова. 
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Стратегија дефинише 22 стратешка циља, који су представљали идеје водиље при 

састављању Акционог плана: 

 

- успостављање система спорта у складу са Европском спортском повељом, 

принципима политике спорта за све, Кодексом спортске етике, Европском 

конвенцијом о насиљу и недоличном понашању гледалаца на спортским 

припредбама, посебно на фудбалским утакмицама, Европском конвенцијом против 

допинговања у спорту и Спортском изјавом самита шефова држава и влада 

Европске уније из Амстердама; 

- развој и унапређење физичког вежбања деце у предшколским установама, 

јачање школског и универзитетског спорта и успостављање функционалног 

система школских и универзитетских спортских такмичења; 

- системско планирање изградње и одржавања спортских објеката и 

успостављање правног механизма за очување намене постојећих спортских 

објеката; 

- стварање услова за врхунско спортско постигнуће; 

- успостављање транспарентног система финансирања спорта из јавних и 

приватних извора и контрола коришћења додељених средстава; 

- успостављање механизама за повећање обима бављења спортом свих грађана у 

оквиру и ван спортских организација;  

- деполитизацију спорта; 

- јачање аутономије спортских савеза у регулисању унутрашњих односа сваке 

спортске гране и у одређивању праваца развоја; 

- унапређење стручног рада у спорту; 

- унапређење здравствене заштите свих учесника у спорту; 

- установљење система праћења развоја спорта; 

- успостављање система лиценцирања у спорту; 

- омасовљавање учешћа грађана у рекреативном вежбању кроз систем „Спорт за 

све”; 

- унапређење постојећег система образовања стручног и научног кадра за 

потребе спорта и подстицање примене научних резултата у спортској пракси; 

- побољшање услова за бављење спортом у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе; 

- унапређење услова за масовније учешће особа са инвалидитетом у спортским 

активностима; 

- унапређење просторних, стручних и административних капацитета завода за 

спорт; 

- подстицање масовности женског спорта кроз максимално поштовање родне и 

полне равноправности; 

- интеграцију војног и полицијског спорта у Републици Србији у јединствени 

национални систем спорта; 

- смањење свих облика насиља у спорту и повећање безбедности на спортским 

приредбама;  

- јачање улоге јавних гласила у промоцији бављења спортом; 

    - промовисање волонтеризма у спорту. 
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Остварење стратешких циљева постизаће се преко већег броја специфичних циљева. С 

обзиром на разуђеност и разноврсност целокупног система спорта, као и на поделу 

надлежности између већег броја институција, Стратегија је дефинисала 18 стратешких 

области којима је покривен целокупан систем спорта у Републици Србији. Унутар 

стратешких области постављени су специфични циљеви и активности за постизање истих. 

Један број предвиђених активности доприноси остваривању специфичних циљева из две и 

више стратешких области, чиме се постиже висок степен ефикасности.  

 

У прегледу зацртаних циљева по стратешким областима наведени су специфични 

циљеви, кратак опис активности које су усмерене ка остварењу специфичних циљева и 

предвиђени рокови. 

 

У табеларном приказу активности извршена је систематизација специфичних циљева, 

активности, надлежности и индикатора помоћу којих ће се вршити праћење спровођења 

Акционог плана и наведени су рокови. 

 

Акциони план усаглашен је са стратешким документима које је донела Влада: 

Национална стратегија Србије за приступање ЕУ, Национална стратегија запошљавања, 

Национални план акције за децу, Миленијумски циљеви развоја у Србији, Стратегије 

унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији, Стратегија развоја 

здравља младих, Потребе Републике Србије за међународном помоћи у периоду 2007 – 

2009. година, Стратегија регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 

2011. године, Стратегија развоја стручног образовања у Републици Србији, Стратегија 

развоја социјалне заштите у Републици Србији. Такође, Акциони план је усаглашен и са 

акционим плановима који прате реализацију усвојених стратегија, као и са Националним 

акционим планом за децу. 

 

Акциони план дефинише активности и рокове којима ће се остваривати циљеви 

Стратегије, систематизује их и ставља их на увид свим учесницима у процесу и 

заинтересованим странама.  
 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА ПО 

СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА 
 

2.1. СПОРТ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ  

 
Један од три приоритета који одређује Стратегија је развој спорта деце и 

омладине, који ће се остварити установљењем савременог система спорта у 

предшколским, школским и високошколским установама, у сарадњи са 

релевантним институцијама. Процес осавремењивања овог система почеће израдом 

анализа постојећег стања а наставиће се дефинисањем циљева предшколског, 

школског и високошколског спорта на основу којих ће се саставити препоруке за 

унапређење рада у овој области. 
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Посебна пажња ће се посветити промоцији спорта деце и омладине, путем 

свих доступних канала комуникације. 

Подизању капацитета струковних удружења из области спорта деце и 

младих приступиће се плански, како би се развила стабилна кадровска подршка 

систему спорта деце и омладине. 

 

2.2.  ПРАВНИ АКТИ У СПОРТУ  

 
Основ за унапређење ове области представља усвајање новог и савременог 

Закона о спорту. Даља имплементација препорука Савета Европе и позитивних 

искустава из сличних правних система постићи ће се разрадом подзаконских аката 

који ће допуњавати нови Закон о спорту. Рад на праћењу европског спортског 

законодавства биће настављен. 

Подигнут ниво правне сигурности спортиста и спортских организација биће 

остварен кроз сарадњу МОС са ССС, НСС и ОКС. 

Ова област предвиђа и остварену подршку НСС и ОКС у очувању позиције 

Републике Србије у међународним спортским организацијама. 

 

2.3.  ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА  
 

Успоставиће се ефикасан систем финансирања спорта у Републици Србији. 

Први корак ће представљати израда прецизне анализе стања у области 

финансирања спорта, на основу које ће се израдити препоруке за унапређење 

система финансирања спорта, у сарадњи са релевантним финансијским 

институцијама и НСС. Посебна пажња биће посвећена евентуалном увођењу 

пореских олакшица, посебно за област женског спорта и спорта особа са 

инвалидитетом. 

Услов за остварење транспарентности система финансирања у спорту је и 

успостављање система контроле утрошка буџетских средстава спортских 

организација, на свим нивоима, путем јединственог софтвера. Неопходно је и 

омогућити константну едукацију и обуку корисника буџетских средстава, о 

наменском утрошку буџетских средстава и достављању извештаја о утрошку истих. 

 

2.4. СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ  

 
Унапређење спортске инфраструктуре је један од приоритета Стратегије, 

што ће се, пре свега, остварити унапређењем капацитета постојећих објеката, те је 

неопходно обавити анализу тренутног стања у овој области, на основу које ће се 

обавити категоризација спортских објеката како би се дефинисали приоритети при 

планирању обнове и евентуалне изградње нових објеката. 

Извођењем пројекта националних тренинг центара ће се у значајној мери 

унапредити функционисање НСС, а самим тим и целокупног система спорта у 

Републици Србији и представљаће пројекат од капиталног значаја за српски спорт. 
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2.5. ВРХУНСКИ СПОРТ  
 

Врхунски спорт је један од приоритета Стратегије, с обзиром да је ово 

јавности највидљивији део система спорта, а самим тим и замајац који покреће цео 

систем и промовише спорт као здрав начин живота, а има и велики значај у 

међународној промоцији земље. 

Олимпијске игре су препознате као врхунац такмичарског спорта и стога је 

велика пажња посвећена припремама за предстојеће Олимпијске игре, у сарадњи са 

НСС и ОКС, а уз подршку РЗС. 

Наставиће се подршка организацији значајних међународних такмичења на 

територији Републике Србије, пре свега кроз дефинисање листе приоритетних 

такмичења којима ће бити пружена финансијска подршка. 

Формирањем Савета за спорт створиће се услови да се и водећи спортски 

функционери укључе у креирање спортске политике на највишем нивоу.  

Наставиће се са финансирањем редовних програма НСС, програмом 

стипендирања врхунских спортиста, програмом награда и националних признања 

за посебан допринос развоју и афирмацији спорта, програмом финансирања 

кампова перспективних спортиста и финансирањем програма из области спорта 

путем Буџетског фонда који се формира од прихода од игара на срећу. Како би се 

унапредила транспарентност ове области, личне карте НСС ће бити објављене на 

сајту МОС. 

 

2.6. РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ  

 
Како би се унапредио систем рекреативног спорта у Републици Србији 

приступиће се  дефинисању и систематизацији потреба рекреативног спорта. У 

сарадњи са релевантним факторима МОС ће образовати радну групу за унапређење 

рекреативног спорта у Републици Србији која ће спровести анализу ове области и  

на основу ње израдити препоруке за унапређење рада на овом пољу. 

Идеја „Спорт за све” биће искоришћена ради промоције рекреативног 

спорта, која ће се спроводити кроз све доступне канале комуникације. 

Успоставиће се и систем лиценцирања стручњака из области рекреативног 

спорта и подржаће се организације стручних, едукативних и издавачких активности 

везаних за рекреативни спорт. 

Покренуће се конкурси за финансирање и суфинансирање програма из 

области рекреативног спорта како би се омогућило да се у унапређење 

рекреативног спорта укључе и оне организације које до сада нису имале 

могућности за то, а имају квалитетне програме. 

 

2.7. ОБРАЗОВАЊЕ И НАУКА У СПОРТУ  

 
У рад на унапређењу ове изузетно важне области укључиће се представници 

МП, МНТР, ОКС, ССС, НСС и АВУ, како би на основу истраживања које ће 

заједнички спровести израдили предлог препорука за унапређење образовања и 

науке у спорту. 
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Успоставиће се систем образовања заслужних спортиста у олимпијским и 

параолимпијским дисциплинама, како би се мотивисали спортисти да своја 

искуства употпуне теоријским знањем и наставе да унапређују стручни рад у 

спорту. 

Биће спроведена категоризација и лиценцирање спортских стручњака и 

унапредиће се систем усавршавања стручног кадра у области спорта. Овом циљу ће 

допринети и успостављен систем финансијске подршке стручном и научном раду 

из области спорта. 

 

2.8. СПОРТ У АУТОНОМНИМ ПОКРАЈИНАМА  

 
При унапређењу система спорта у аутономним покрајинама, пажња ће се, 

посветити, пре свега, дефинисању канала комуникације између покрајинских 

секретаријата за спорт и омладину, МОС и РЗС и укључењу спортских удружења 

са подручја АП у јединствени софтвер за праћење финансијских токова спортских 

удружења. 

Успоставиће се механизам којим ће се подизати ниво знања запослених у 

органима управе у области спорта и побољшаће се материјалнотехнички услови за 

бављење спортом у аутономним покрајинама тако што ће се, на основу анализа које 

ће бити обављене, улагати у унапређење спортске инфраструктуре. 

Посебна пажња ће се усмерити на побољшање услова за бављење 

рекреативним спортом на подручју АП. 

 

2.9. СПОРТ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

 
Формираће се база података свих актера у ЈЛС који су задужени за спорт и 

спортске инфраструктуре на територијама ЈЛС и дефинисаће се потребе грађана 

везане за спорт и спортску инфраструктуру, на нивоима ЈЛС. 

Израдиће се предлози аката који регулишу систем школских такмичења на 

којима се, у великој мери, базира спорт у локалним самоуправама и унапредиће се 

учешће ЈЛС у изградњи, адаптацији, реконструкцији и одржавању спортских 

објеката и спортских терена чији је корисник школа. 

Подржаће се кампање на нивоу ЈЛС које ће афирмисати, указати на значај и 

подићи ниво свести о значају рекреативног вежбања. 

Унапредиће се  рад спортских организација које реализују спортске 

програмске активности у ЈЛС и мотивисаће се да своје програме остварују у 

сарадњи са НСС. 

 

2.10. СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 
Обавиће се прецизна анализа постојећег стања спорта особа са 

инвалидитетом и утврдиће се број спортиста и рекреативаца са инвалидитетом и  

идентификоваће се удружења из области спорта особа са инвалидитетом које ће 

бити партнери МОС у процесу унапређења спорта особа са инвалидитетом.  
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На основу анализа израдиће се препоруке за ефикасније функционисање удружења 

из области спорта особа са инвалидитетом. 

Иницираће се и подржати организација едукативних активности за тренере –

спортске стручњаке који ће бити усмерени на рад са особама са инвалидитетом и 

створиће се услови за успостављање сталне сарадње НСС са спортским 

организацијама особа са инвалидитетом.  

Израдиће се препоруке за коришћење спорта у циљу промоције инклузије у 

школама, које ће се доставити надлежним институцијама. 

 

2.11. ЗАВОДИ ЗА СПОРТ 

 
Израдиће се унифициран програм активности РЗС и покрајинских завода за 

спорт усклађен  према потребама врхунског и рекреативног спорта, спорта деце и 

младих, науке у спорту. 

Унапредиће се сарадња РЗС и ПЗС са НСС и успоставиће се сарадња завода 

за спорт са институцијама из сродних области, из земље или иностранства, како би 

се омогућио константан прилив нових информација, а ради унапређења стручног 

рада завода. 

Унапредиће се инфраструктура завода за спорт, у складу са претходно 

утврђеним смерницама, усклађеним са плановима пројекта националних тренинг 

центара и увешће се нове и унапредити постојеће услуге које пружају заводи за 

спорт. 

У сарадњи са РЗС и НСС спровешће се пројекат националних тренинг 

центара. 

 

2.12. МЕДИЦИНА У СПОРТУ И ДОПИНГ У СПОРТУ  
 

Унапредиће се здравствена заштита спортиста и рекреативаца. Полазну тачку 

унапређења ове области представљаће анализа доступности услуга спортске медицине 

и квалитету истих, на основу које ће се у сарадњи са стручњацима МЗ и УМСС, пре 

свега докторима специјалистима спортске медицине, израдити водиче добре праксе 

и стручно методолошка упутства везана за област специфичних лекарских прегледа 

спортиста. 

 Стручњаци РЗС, АДАС и УМСС ће се посредством МОС укључити у  

процес израде новог закона о евиданцијама у области здравства, којим би било 

потребно регулисати и вођење обавезне евиденције лекарских прегледа учесника у 

спорту. 

Предвидеће се обавеза редовног спортског лекарског прегледа за све 

учеснике у спорту у интерним правилницима националних спортских савеза и 

ускладиће се интерни правилници националних спортских савеза са прописима МЗ 

који регулишу обавезне спортске лекарске прегледе за све учеснике у спорту. 
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Унапредиће се стручна и научноистраживачка делатност у области спортске 

медицине уз спровођење програма едукације спортских радника, лекара 

специјалиста спортске медицине и спортиста о штетности и нежељеним ефектима 

допинга и о алтернативама допингу – суплементацији и израда националних 

препорука за суплементацију у врхунском и рекреативном спорту Републике 

Србије. 

Наставиће се подршка АДАС у борби против допинга у спорту. 
 

2.13. ЖЕНЕ У СПОРТУ   

 
Унапредиће се систем истраживања о женском спорту и уложиће се напори 

да се оствари родна и полна равноправност и масовност женског спорта. Путем 

конкурса ће се суфинансирати програми за унапређење женског спота са циљем 

већег и активнијег ангажовања жена у спорту, са аспекта такмичарских, тренерских 

и управљачких улога у спорту. 

У сарадњи са ОКС подржаће се међународна сарадња из области учешћа 

жена у спорту путем идентификације и подржавања тела које ће бити  компетентно 

да о овом питању успоставља сарадњу са другим заинтересованим земљама, 

посећује и учествује на  светским конференцијама на ову тему и подржава идеју о 

формирању Европске комисије за жене у спорту. 

 

2.14. ВОЈНИ СПОРТ  

 
У сарадњи са МО и ВС, унапредиће се систем спорта у ВС. Израдиће се 

предлог прописа којим ће се уредити позиција врхунског спортисте у ВС или МО и 

наставиће се сарадња са надлежним институцијама по питању могућег одлагања 

одслужења војне обавезе врхунским спортистима. 

Ради перманентног усавршавања кадрова који су одговорни за руковођење, 

организацију и извођење савремене физичке обуке и спорта у ВС,израдиће се 

препоруке о укључивању спортских стручњака запослених у ВС у едукативне 

активности цивилног спортског сектора и наставиће се подршка учешћа војним 

структурама Републике Србије у CISM. 

У сарадњи са РЗС и УМСС саставиће се предлог за стандардизацију 

програма за унапређење провере физичких способности професионалних 

припадника ВС. 

 

1.15. ПОЛИЦИЈСКИ СПОРТ  

 
Пружиће се подршка установљењу система спорта у полицији Републике 

Србије и саставиће се препоруке које ће помоћи да се што већи број припадника 

МУП укључи у спортско-рекреативне активности ван посла и препоруке о 

укључивању спортских стручњака запослених у МУП у едукативне активности 

цивилног спортског сектора. Ове препоруке биће састављене у сарадњи са 

стручњацима из МУП. 
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2.16. СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА У СПОРТУ  

 
Активности на спречавању насиља на спортским теренима ускладиће се са 

европским трендовима, а један од првих корака на том путу биће организација 

конференције Савета Европе са темама спречавања насиља на спортским теренима. 

Наставиће се учешће представника Републике Србије на радним састанцима 

Комисије за спречавање насиља на спортским теренима Савета Европе и учешће 

Републике Србије у пројекту који је покренуо УНИЦЕФ „Ка сигурном и 

подстицајном окружењу за децу”. 

Савет за спречавање насиља и недоличног понашања у спорту, који чине 

стручњаци МОС, МУП, МП и представници НСС наставиће да унапређује рад у 

овој области. 

Кроз низ промотивних акција пружиће се адекватна алтернатива насилном 

понашању на спортским приредбама. 

Унапредиће се правна норматива из ове области. 

 

2.17. ЈАВНА ГЛАСИЛА И СПОРТ  

 
 Системски планираним коришћењем свих расположивих канала 

комуникације максимизираће се ефекат спортских успеха и искористиће се за 

укључење целокупне популације у различите видове спортских активности. 

Установиће се механизми за оспособљавање и стручно усавршавање 

спортских новинара, путем курсева и семинара, у сарадњи са УСНС. Промовисаће 

се објективно извештавање о позитивним странама спорта. 

У сарадњи са РЗС, установиће се механизми којима ће се подизати ниво 

образовања запослених у спортским удружењима о значају и моделима сарадње са 

медијима и оогућиће се доступност података о раду и плановима савеза. НСС ће 

имати обавезу да покрену и ажурирају своје интернет сајтове. 

У сарадњи са релевантним институцијама омогућиће се значајнија 

промоција спорта као здравог начина живота и приближити спорт грађанима који 

до сада нису показивали интерес за спорт. 

 

2.18. ВОЛОНТЕРИЗАМ У СПОРТУ 
 

У складу са бројним позитивним искуствима у организацији великих 

међународних такмичења и по угледу на сличне системе у Европи уредиће се 

систем волонтеризма у спорту, путем промоције волонтеризма и уређења правне 

нормативе везане за ову област. 

Успоставиће се јединствена волонтерска мрежа за област спорта, како би се 

задовољиле потребе за волонтерима при организацији будућих спортских 

манифестација.  

Како би волонтерски рад био адекватно валоризован успоставиће се 

механизми за вредновање волонтерског рада у спорту. 
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2. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2009-2013. 
 

3.1. СПОРТ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ  
 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОР НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 

Успостављен 

савремени систем 

спорта у 

предшколским, 

школским и 

високошколским 

установама 

Формирање радне групе 

која ће се бавити 

модернизацијом система  

спорта у предшколским, 

школским и 

високошколским 

установама 

  

-формирана радна група  

која ће се бавити 

модернизацијом система  

спорта у предшколским, 

школским и 

високошколским 

установама 

 

МОС, МП, СШСОВ, 

УПФК, АВУ, УССС, 

ССС 

МОС, МП 2009. 

Анализа стања у 

предшколском, 

школском и 

универзитетском спорту 

-урађена и објављена 

анализа стања у 

предшколском, 

школском и 

универзитетском спорту 

МОС, МП МОС, МП 2010. 

Анализа  спортске 

опреме и реквизита, 

спортских терена и сала 

у предшколским, 

школским и 

високошколским 

установама 

-установљене потребе 

предшколских установа, 

школа и универзитета за 

спортском опремом и 

реквизитима и 

просторним 

капацитетима 

МОС, МП, РЗС МОС, МП 2011. 

Припрема препорука за 

успостављање 

јединственог система 

такмичења у школском 

спорту на свим нивоима 

-издате  Препоруке за 

успостављање 

јединственог система 

такмичења у школском 

спорту на свим нивоима 

МОС, МП, СШСОВ, 

УПФК, АВУ, УССС, 

ССС 

Ова активност не захтева 

додатно финансирање 

2011. 

Припрема Препорука за 

унапређење наставе 

физичког васпитања у 

школама 

-издате  препоруке за 

унапређење наставе 

физичког васпитања у 

школама 

МОС, МП, СШСОВ, 

УПФК, АВУ, УССС, 

ССС 

Ова активност не захтева 

додатно финансирање 

2011. 

Припрема препорука за 

унапређење спорта у 

предшколским 

установама 

-издате препоруке за 

унапређење спорта у 

предшколским 

установама 

МОС, МП, СШСОВ, 

УПФК, АВУ, УССС, 

ССС 

Ова активност не захтева 

додатно финансирање 

2012. 



 

 

12 

Припрема препорука за 

унапређење спорта на 

универзитетима 

-издате  препоруке за 

унапређење спорта на 

универзитетима 

МОС, МП, СШСОВ, 

УПФК, АВУ, УССС, 

ССС 

Ова активност не захтева 

додатно финансирање 

2012. 

Промовисан спорт деце 

и омладине 

Расписивање конкурса за 

финансирање кампања 

промоције спорта у  

предшколским, 

школским и 

високошколским 

установама, на 

годишњем нивоу 

-број финансираних 

кампања      

МОС, МП, СШСОВ, 

УПФК, АВУ, УССС, 

ССС 

МОС 2010. 

Покретање интернет 

сајта са темама спорта и 

рекреације деце и 

омладине 

-покренут сајт  са темама 

спорта и рекреације деце 

и омладине 

МОС, СШСОВ МОС 2010. 

Подигнут капацитет 

струковних удружења 

из области спорта деце 

и младих  

Припрема препорука за 

унапређење рада 

струковних удружења  из 

области спорта деце и 

младих - УПФК 

-састављене  препоруке 

за унапређење рада 

струковних удружења  из 

области спорта деце и 

младих - УПФК 

МОС, МП, СШСОВ, 

УПФК, АВУ, УССС, 

ССС 

Ова активност не захтева 

додатно финансирање 

2010. 

 

3.2.  ПРАВНИ АКТИ У СПОРТУ  
 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОР НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 

Усклађеност прописа 

који уређују област 

спорта у Републици 

Србији са прописима 

ЕУ и стратешким 

циљевима развоја 

спорта у Републици 

Србији 

Припрема текста Нацрта 

закона о спорту и 

подзаконских аката који 

се на основу њега доносе 

-усвојен Закон о спорту и 

донети сви подзаконски 

акти који се на основу 

њега доносе 

МОС МОС 2010. 

Учешће у припреми 

примена препорука 

Савета Европе за 

спречавање насиља у 

спорту 

- имплементиране 

препоруке Савета Европе 

за спречавање насиља у 

спорту  

МУП, МОС Ова активност не захтева 

додатно буџетирање 

2011. 

Подигнут ниво правне 

сигурности спортиста и 

спортских 

организација 

Припремне радње на 

формирању сталне 

Арбитраже и Етичког 

суда као сталних тела 

Спортског савеза Србије  

-формирана стална 

Арбитража и Етички суд 

МОС, ССС, ОКС  

 

МОС 2011. 

Остварена подршка у 

очувању позиције 

Правна и саветодавна 

помоћ националним 

-број обављених 

консултација  

МОС, МСП, ССС, ОКС  

 

Ова активност не захтева 

додатно буџетирање 
2009. и континуирано 
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Републике Србије у 

међународним 

спортским 

организацијама 

гранским савезима у 

правцу спречавања 

евентуалног учлањења 

гранских спортских 

организација такозване 

независне Републике 

Косово у међународне 

спортске организације 

 

 

3.3.  ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА  
 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОР НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 

Створени услови за 

успостављање 

ефикасног система 

финансирања спорта у 

Републици Србији 

 

Анализа постојећег 

стања финансирања 

спорта у Републици 

Србији на републичком 

нивоу, у покрајинама и 

јединицама  локалне 

самоуправе  

-урађена стручна анализа 

постојећег стања 

финасирања спорта у 

Републици Србији на 

свим нивоима власти 

МОС, МФ, АП, ЈЛС 

 

МОС 2010. 

Израда унифицираних 

образаца за 

финансирање 

програмских активности 

спортских организација 

-усвојен образац за 

финансирање 

програмских активности 

спортских организација 

МОС, МФ 

 

МОС 2010. 

Израда нацрта прописа 

из области финансирања 

организација у области 

спорта на републичком 

нивоу, у покрајинама и 

јединицама  локалне 

самоуправе 

-усвојени одговарајући 

прописи из области 

финасирања спортских 

удружења (стандарди) 

МОС, МФ, АП, ЈЛС 

 

МОС 2011. 

Израда предлога скупа 

пореских олакшица за 

спортске организације 

-израђен предлог скупа 

пореских олакшица за 

спортске организације 

МОС, МФ, НСС Ова активност не захтева 

додатно буџетирање 

2010. 



 

 

14 

Створени услови за 

успостављање система 

контроле утрошка 

буџетских средстава 

спортских 

организација, на свим 

нивоима  

Израда интерних аката 

документа којим ће се 

спортска удружења 

навести да на крају сваке 

буџетске године доставе 

извештај о правдању 

буџетских средстава, 

урађен и оверен од 

стране овлашћене 

ревизорске институције 

-усвојен документ којим 

ће се спортска удружења 

навести да на крају сваке 

буџетске године доставе 

извештај о правдању 

буџетских средстава, 

урађен и оверен од 

стране овлашћене 

ревизорске институције 

МОС, МФ 

 

МОС 2011. 

Организација стручних 

скупова и семинара о 

финасирању спортских 

организација, праћењу и 

контроли трошења 

буџетских средстава 

-број одржаних стручних 

скупова и семинара о 

финасирању спортских 

организација 

-број релевантних 

учесника на стручним 

скуповима и 

семинарима-

представника спортских 

организација 

МОС МОС 2010. 

Израда и 

имплементација 

софтвера којим ће се 

пратити финансијски 

токови спортских 

организација у 

Републици Србији 

-имплементиран софтвер 

којим ће се пратити 

фининсијски токови 

спортских организација 

у Републици Србији 

МОС, МФ, АП, ОКС, 

ССС, НСС 

МОС, МФ 2012. 

 

3.4.  СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ 
 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОР НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 

Створени услови за 

системско планирање 

изградње и адаптације 

спортских објеката и 

њихово финансирање 

 

 

Анализа стања 

спортских објеката у 

Републици Србији 

 

-обављена стручна 

Анализа спортских 

објеката у Републици 

Србији 

МОС, МП, РЗС, ЈЛС, АП МОС 2009. 

Категоризација 

спортских објеката 

-обављена и објављена 

категоризација 

спортских објеката 

МОС, РЗС, АП, МП Ова активност не захтева 

додатно финансирање 

2010. 
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Дефинисање приоритета 

у адаптацији спортских 

објеката, на основу 

категоризације и 

припрема плана 

изградње спортских 

објеката за период од пет 

година 

-састављена листа 

приоритета у адаптацији 

спортских објеката  

-припремљен и објављен 

план изградње спортских 

објеката за период од пет 

година 

МОС, АП, МП Ова активност не захтева 

додатно финансирање 

2010. 

Стварање јединствене 

мреже система 

евиденције спортских 

објеката у Републици 

Србији 

-израђен програм 

јединствене мреже –

матичне евиденције 

спортских објеката у 

Републици Србији 

МОС, РЗС Ова активност не захтева 

додатно финансирање 

2011. 

Изграђени национални 

тренинг центри 

 

 

Анализа потреба НСС за 

тренинг центрима 

-израђена Анализа 

потреба НСС за тренинг 

центрима 

МОС, НСС МОС 2009. 

Припрема пројекта 

изградње националних 

тренинг центара 

-усвојен пројекат 

изградње националних 

тренинг центара 

МОС, АП, НСС, Заводи 

за спорт 

МОС, НСС 2010. 

Припрема финансијске 

конструкције за пројекат 

изградње националних 

тренинг центара 

-припремљен програм 

финансирања пројекта 

изградње националних 

тренинг центара 

МОС, АП, НСС, Заводи 

за спорт, МФ 

Ова активност не захтева 

додатно финансирање 

2013. 

 

3.5.  ВРХУНСКИ СПОРТ  
 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОР НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 

Припремљен програм 

припрема за 

Олимпијске игре 

Приредити листу 

спортиста који су 

идентификовани од 

стране националних 

гранских савеза као 

потенцијални учесници 

ОИ 

-објављена листа 

спортиста који су 

идентификовани од 

стране националних 

гранских савеза као 

потенцијалниучесници 

ОИ 

НСС, ОКС, РЗС, МОС Ова активносте не 

захтева додатно 

буџетирање 

2009. 

Предлог протокола за 

тестирање и праћење 

стања и развоја форме 

спортиста препознатих 

као кандидата за ОИ 

-усвојен протокол за 

тестирање и праћење 

стања и развоја форме 

спортиста препознатих 

као кандидата за ОИ 

РЗС, ОКС, МОС РЗС 2010. 

Припремити листу 

такмичења и очекиваних 

-објављена листа 

такмичења и очекиваних 

НСС, ОКС, МОС Ова активносте не 

захтева додатно 

2010. 
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резултата, у циклусу пре 

ОИ 

резултата, у циклусу пре 

ОИ 

буџетирање 

Израдити план 

финансирања на основу 

листе такмичења и 

очекиваних резултата, у 

циклусу пре ОИ 

-објављен план 

финансирања  

МОС, ОКС Ова активносте не 

захтева додатно 

буџетирање 

2010. 

Израдити план 

ангажовања капацитета 

националних тренинг 

центара и завода за спорт 

на програму припрема за 

ОИ 

-израђен план 

ангажовања капацитета 

националних тренинг 

центара и завода за спорт 

на програму припрема за 

ОИ 

МОС, ОКС, РЗС, ПЗС МОС, ОКС 2010. 

Успешно организована 

међународна спортска 

такмичења на 

територији Републике 

Србије 

Формирати критеријуме 

и листе приоритетних 

такмичења на територији 

Републике Србије, на 

годишњем и 

четворогодишњем нивоу 

-објављени критеријуми 

и листа приоритетних 

такмичења на територији 

Републике Србије 

МОС, НСС Ова активност не захтева 

додатно буџетирање 

2010. 

Дефинисање протокола о 

правама и обавезама по 

питању организације и 

финансирања 

међународног спортског 

догађаја, између 

гранског савеза, МОС и 

локалне самоуправе 

-број потписаних 

протокола о правама и 

обавезама по питању 

организације и 

финансирања 

међународног спортског 

догађаја 

МОС, НСС, ЈЛС 

 

Ова активност не захтева 

додатно буџетирање 

2010. 

Подршка организацији 

приоритетних 

међународних 

такмичења 

-број финансираних и 

суфинансираних 

међународних 

такмичења 

НСС, МОС, ЈЛС МОС, ЈЛС, НСС 2013. 

Установљен систем 

подршке врхунском 

спорту 

Формирање Савета за 

спорт 

-формиран Савет за 

спорт 

МОС, НСС, ССС МОС 2009. 

Стипендирање 

врхунских спортиста 

-број стипендираних 

спортиста 

-износ одређен за 

стипендије на годишњем 

нивоу 

МОС, НСС МОС 2009. и континуирано 

Програм награда и 

националних признања 

за посебан допринос 

развоју и афирмацији 

спорта  

-број додељених 

националних признања и 

награда 

-износ додељен за 

национална признања и 

МОС, НСС МОС 2009. и континуирано 
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награде, на годишњем 

нивоу 

Финансирање програма 

кампова перспективних 

спортиста 

-број спортиста који су 

били учесницик кампова 

стипендираних од стране 

МОС 

-износ додељен за 

кампове, на годишњем 

нивоу 

МОС, НСС МОС 2009. и континуирано 

Програм финансирања 

редовних програма 

гранских спортских 

савеза усмерених ка 

врхунском спорту 

-број финансираних 

редовних програма 

-износ додељен за 

редовне програме, на 

годишњем нивоу 

МОС, НСС МОС 2009. и континуирано 

Програм финансирања 

спорта кроз буџетски 

фонд  

-број финансираних 

програма из буџетског 

фонда 

-износ буџетског фонда, 

на годишњем нивоу 

МОС, НСС МОС 2009. и континуирано 

Израђене и објављене 

личне карте НСС 

-број објављених личних 

карата НСС 

МОС, НСС Ова активност не захтева 

додатно буџетирање 

2010. 

 

 

3.6.  РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ  
 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОР НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 

Дефинисане и 

систематизоване 

потребе рекреативног 

спорта на нивоу 

Републике Србије 

 

Формирање радне групе 

за унапређење 

рекреативног спорта у 

Републици Србији 

  

 

-формирана радна групе  

за унапређење 

рекреативног спорта у 

Републици Србији. 

 

 

МОС, МЗ,  АВУ, ССС, 

УССС 

МОС 2010. 

Истраживање о стању 

рекреативног спорта у  

Републици Србији 

-спроведено и објављено  

истраживање о стању 

рекреативног спорта у 

Републици Србији 

МОС, МЗ,  АВУ, ССС МОС 2011. 

Дефинисање и 

систематизовање  

потребе рекреативног 

спорта на нивоу 

Републике Србије 

-објављене  потребе 

рекреативног спорта на 

нивоу Републике Србије 

МОС, МЗ,  АВУ, ССС, 

УССС 

МОС 2011. 
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Промоција 

рекреативног спорта 

кроз идеју "Спорт за 

све" 

Подршка организацији 

акција и кампања које 

служе активирању 

појединаца у 

рекреативном вежбању  

-број реализованих 

кампања на годишњем 

нивоу 

 

 

МОС, МП, МЗ, АВУ, 

ССС, СРСС, СРФС,  

НСС, СШСОВ, УССС, 

МК 

МОС 

 

2010. и континуирано 

Припрема годишњег 

календара рекреативних 

манифестација на 

националном нивоу 

-усвојен и објављен 

годишњи календар  

рекреативних 

манифестација на 

националном нивоу 

МОС Ова активност не захтева 

додатно финансирање 

2010. и континуирано 

Израда нацрта 

меморандума о сарадњи 

са медијима који су 

носиоци националне ТВ 

фреквенције 

-потписан меморандум о 

сарадњи са медијима 

који су носиоци 

Националне ТВ 

фреквенције 

МОС, Националне ТВ 

станице 

Ова активност не захтева 

додатно финансирање 

2011. 

Успостављен систем 

лиценцирања у области 

рекреативног спорта 

Дефинисање 

надлежности и 

успостављане  система  

лиценцирања у области 

рекреативног спорта 

-усвојен правилник о 

лиценцирању стручњака 

у рекреацији 

 

МОС, МЗ, АВУ, ССС, 

УССС, удружења из 

области рекреативног 

спорта, РЗС 

Ова активност не захтева 

додатно финансирање  

2010. 

Подршка организацији 

стручних, едукативних и 

издавачких активности 

везаних за рекреативни 

спорт 

-број стручних и 

едукативних скупова из 

области рекреативног 

спорта 

-број стручних 

публикација  из области 

рекреативног спорта 

МОС, МЗ,  АВУ, ССС, 

УССС, удружења из 

области рекреативног 

спорта, РЗС 

МОС 2009. и континуирано 

Успостављен систем 

подршке програмима 

из рекреативног спорта  

Организација конкурса 

за финансирање и 

суфинансирање 

програмима из 

рекреативног спорта на 

годишњем нивоу 

-број реализованих 

програма 

 

МОС МОС 2011. и континуирано 

 

3.7.  ОБРАЗОВАЊЕ И НАУКА У СПОРТУ  
 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОР НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 

Унапређен постојећи  

систем образовања 

стручног и научног 

кадра  

Формирање радне групе 

за унапређење 

образовања и науке у 

спорту 

-формирана радна група  

за унапређење 

образовања и науке у 

спорту 

МОС, МП, МНТР, ССС, 

ОКС, НСС, АВУ  

МОС, МП 2009. 



 

 

19 

Спровођење 

истраживања везаних за  

ову област – учешће 

научно-наставног кадра у 

пракси и стручног кадра 

из праксе у настави. 

-спроведено и објављено 

истраживање  

-број докторсих и 

магистарских радова из 

ових области 

МОС, МП, МНТР, ССС, 

ОКС, НСС, АВУ 

МОС, МП 2010. 

Израда анализе и 

предлога препорука  за 

унапређење образовања и 

науке у спорту 

-формиран и објављен 

предлог препорука  

-ангажман већег броја 

доказаних стручњака из 

праксе (редовно или 

факултативно) на АВУ 

МОС, МП, МНТР, ССС, 

ОКС, НСС, АВУ 

МОС, МП 2011. 

Унапређен систем 

образовања заслужних 

спортиста у 

олимпијским и 

параолимпијским 

дисциплинама 

Израда предлога за 

унапређење  система 

образовања заслужних 

спортиста у олимпијским 

и параолимпијским 

дисциплинама   

-израђен предлога за 

унапређење  система 

образовања заслужних 

спортиста у олимпијским 

и параолимпијским 

дисциплинама  

МОС, МП, МНТР, ССС, 

ОКС, НСС, АВУ 

Ова активност не захтева 

додатно финансирање 

 

2011. 

Спроведена 

категоризација  

спортских стручњака   

Израда критеријума за 

категоризацију 

спортских стручњака 

-усвојени критеријуми  

за категоризацију 

спортских стручњака 

МОС, МП, МНТР, ССС, 

ОКС, НСС, АВУ 

Ова активност не захтева 

додатно финансирање 

2010. 

Унапређен  систем 

усавршавања стручног 

кадра у области спорта 

 

Израда правилника о 

лиценцирању спортских 

стручњака  

-усвојен правилник  о 

лиценцирању спортских 

стручњака 

МОС, МП, МНТР, ССС, 

ОКС, НСС, АВУ , 

Струковна удружења 

Ова активност не захтева 

додатно финансирање 

 

2010. 

Израда предлога  

меморандума о сарадњи 

факултета за спорт 

акредитованих од стране 

МП и НСС 

-потписан меморандум 

меморандума о сарадњи 

факултета за спорт 

акредитованих од стране 

МП и НСС 

МОС, МП, МНТР, ССС, 

ОКС, НСС, АВУ , 

Струковна удружења 

Ова активност не захтева 

додатно финансирање 

 

2010. 

Успостављен систем 

подршке стручном и 

научном раду 

Расписивање конкурса за 

стручне и научне 

програме у области 

спорта и израда 

годишњег календара; 

-број финансираних 

програма 

-усвојен календар 

спровођења стручних и 

научних програма 

МОС МОС 2010. 
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3.8.  СПОРТ У АУТОНОМНИМ ПОКРАЈИНАМА  
 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОР НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 

Успостављен систем 

комуникације 

различитих нивоа 

државне управе  у 

области спорта 

 

Дефинисање канала 

комуникације између 

ПССО и ЈЛС за област 

спорта 

-одређенканали 

комуникације између 

ПССО и ЛС за област 

спорта 

ПССО, ЈЛС, МОС, РЗС Ова активност не захтева 

додатно финансирање 

2010. 

Укључивање спортских 

организација са подручја 

АП  у јединствени 

софтвер за праћење 

финансијских токова 

-број спортских 

организација са подручја 

АП укључених у 

програм 

МОС, ПССО 

 

МОС 2012. 

Саставити јединствену 

базу података о 

плановима и 

активностима савеза на 

нивоима АП 

 

 

 

-постављена  јединствена 

базу података о 

плановима и 

активностима савеза на 

нивоима АП 

 

 

МОС, ПССО, ССОБГД 

Општински органи 

управе из области спорта 

Ова активност не захтева 

додатно буџетирање 

2011. 

Успостављен 

механизам којим ће се 

подизати ниво знања 

запослених у органима 

управе у области 

спорта 

Организација курсева за 

ситемску сарадњу 

 -број одржаних курсева 

-број полазника 

-број предавача 

МОС, ПССО, СУК ПССО, МОС 2010. и континуирано 

Побољшани 

материјално-технички 

услови за бављење 

спортом у аутономним 

покрајинама 

Анализа  потреба за 

спортском опремом и 

реквизитима, спортским 

теренима и салама у АП 

-установљене потребе  за 

спортском опремом и 

реквизитима, спортским 

теренима и салама у АП 

МОС, ПССО, ЈЛС 

 

ПССО, МОС 2010. 

Адаптација постојећих и 

изградња нових 

спортских отворених 

игралишта и објеката 

-број адаптираних 

игралишта и објеката 

-број новоизграђених 

игралишта и објеката 

МОС, ПССО, ЈЛС 

 

МОС, ПССО 2013. 

Ревитализовани и 

унапређени просторно-

функционални 

капацитети ПЗС 

-број обновљених 

капацитета под 

покровитељством ПЗС 

МОС, ПССО, ПЗС МОС, ПССО 

 

2013. 
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Побољшани услови за 

бављење рекреативним 

спортом у аутономним 

покрајинама 

Иницирати и подржати 

кампање и пројекте у 

циљу промоције 

бављења рекреативним 

спортом уз максимално 

коришћење  постојеће 

спортске 

инфраструктуре  

-број промотивних 

кампања 

-број покренутих 

пројеката 

-број реализованих 

пројеката 

ПССО, ЈЛС, Општински 

спортски савези 

 

 

 

ПССО, ЈЛС 2013. 

 

3.9.  СПОРТ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА  
 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОР НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 

Успостављен систем 

сарадње свих 

заинтересованих страна 

и план активности за 

унапређења  развоја 

спорта у ЈЛС 

 

Формирање базе 

података  (допуна 

постојеће базе ССС) о 

актерима задуженим за 

развој спорта у локалним 

самоуправама, као и 

стању постојеће 

инфраструктуре у 

општинама (РЗС) 

- формирана јединствена 

база података о актерима 

у локалним 

самоуправама (ССС) 

- истакнута на сајту ССС 

- формирана база 

података о стању 

постојеће 

инфраструктуре у 

општинама (РЗС) 

- истакнута на сајту РЗС 

ССС, РЗС Ова активност не захтева 

додатно финансирање 

2009 – 2010.  

Дефинисање потреба 

грађана у области спорта 

у јединицама локалне 

самоуправе и 

усклађивање са 

финансијским плановима 

-број израђених 

стратешких документа 

(на локалним нивоима) о 

потребама грађана у 

области спорта у 

јединицама локалне 

самоуправе 

ЈЛС, ССС Ова активност не захтева 

додатно финансирање 

2011. 

Унапређен систем 

школског спорта у ЈЛС 

Успостављање сарадње и 

дефинисање 

надлежности између 

МОС и МП 

-потписан протокол 

сарадњи између МОС и 

МП 

 

РЗС , МОС Ова активност не захтева 

додатно буџетирање 

2010. 

Израда предлога аката 

који регулишу систем 

школског спорта 

- утврђени нацрти 

подзаконских аката која 

дефинишу систем 

школских спортских 

такмичења 

МОС, МП 

 

Ова активност не захтева 

додатно буџетирање 

2010. 

Унапређење учешћа ЈЛС 

у организацији 

- повећан проценат 

средстава који се из 

ЈЛС ЈЛС 2011. 
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општинских и међу 

општинских школских 

спортских такмичења и 

манифестација 

буџета  ЈЛС издваја за 

школски спорт 

- број организованих 

школских спортски 

такмичења и 

манифестација у 

локалној самоуправи 

Саветодавно учешће у 

програмима ЈЛС који се 

баве унапређењем спорта 

-број реализованих 

програма 

ССС, ЈЛС МОС 2010-2011 

Унапређен систем 

рекреативног спорта у 

ЈЛС 

 

Спровођење програма 

унапређења спорта за 

све, односно бављења 

грађана спортом, 

посебно деце, омладине, 

жена, старијих особа, 

особа са инвалидитетом 

-број кампања које 

промовишу  

рекреативни спорт 

- медијске кампање 

-број рекреативних 

манифестација 

- проценат популације 

која се бави 

рекреативним спортом 

МОС, ССС, ЈЛС  

 

МОС, МП, ЛС Континуирано од 2009. 

Спровођење програма 

конкурса за 

финансирање и 

суфинансирање 

пројеката унапређења 

рекреативног спорта 

-број реализованих 

пројекта 

МОС,УССС, ССС, ЈЛС МОС, ЈЛС 2010. и континуирано 

Унапређено 

планирање, изградња, 

адаптација и 

одржавање спортских 

објеката 

 

Успостављање стандарда 

у области изградње 

спортских објеката и 

јединствене базе 

података постојећих 

објеката на територији 

Републике Србије 

- база података 

- усвојени стандарди и 

друге врсте регулативе 

МОС, РЗС МОС 2011. 

Унапређење  учешћа ЈЛС 

у изградњи, адаптацији, 

реконструкцији и 

одржавању спортских 

објеката и спортских 

терена чији је корисник 

школа  

- број спортских објеката  

и спортских терена чији 

корисник школа који  се 

користе 

 

ЈЛС, Основне и средње 

школе 

ЈЛС, МП, МОС 

 

2010. 

Унапређен рад 

спортских организација 

које реализују спортске 

програмске активности 

Усавршавање кадрова 

спортских удружења и 

професора физичке 

културе у ЈЛС 

-број учесника из 

спортских удружења из 

ЈЛС и професора 

физичке културе на 

МОС, ССС, ЈЛС ЈЛС 

 

Континуирано од 2009. 
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у ЈЛС  едукативним скуповима 

Унапређење 

координације локалних 

спортских организација 

са НСС 

-број реализованих 

заједничких пројеката 

НСС, Општински 

спортски савези, Локалне 

спортске организације  

ЈЛС 

 

Континуирано од 2009. 

 

3.10.  СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ  
 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОР НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 

Ствoрени услови за 

масовније учешће особа 

са инвалидитетом у 

спортским 

активностима 

 

Анализа постојећег 

стања спорта особа са 

инвалидитетом  

 

-урађена анализа 

постојећег стања спорта 

особа са инвалидитетом 

МОС, МЗ 

МРСП, РЗС, Удружења 

особа са инвалидитетом 

из области спорта 

МОС 2010. 

Утврђивање броја 

спортиста и 

рекреативаца особа са 

инвалидитетом 

 

-утврђен број особа са 

инвалидитетом – 

спортиста и 

рекреативаца 

РЗС, МОС, Удружења 

особа са инвалидитетом 

из области спорта 

МОС 2010. 

Рад на препорукама за 

ефикасније 

функционисање 

удружења из области 

спорта особа са 

инвалидитетом 

(врхунски и рекреативни 

спорт) 

-израђене препоруке за 

ефикасније 

функционисање 

удружења из области 

спорта особа са 

инвалидитетом 

(врхунски и рекреативни 

спорт) 

МОС, МЗ, МРСП, 

Удружења особа са 

инвалидитетом из 

области спорта 

Ова активност не захтева 

додатно буџетирање 

2011. 

 Створени услови за 

укључење већег броја 

стручњака из области 

спорта –тренера, у рад 

са спортистима особа са 

инвалидитетом 

Организовање 

едукативних активности 

за тренере-спортске 

стручњаке особа са 

инвалидитетом у 

сарадњи са иностраним 

партнерима 

 

-број одржаних стручних 

скупова и семинара за 

тренере особа са 

инвалидитетом 

-број учесника на 

стручним скуповима и 

семинарима за тренере 

особа са инвалидитетом 

МОС, РЗС, ПОКС МОС 

 

2011. и континуирано 

Створени услови за 

успостављање сталне 

сарадње НСС са 

спортским удружењима 

особа са инвалидитетом 

Организовање радних 

састанака и округлих 

столова са 

представницима  

удружења особа са 

-број одржаних радних 

састанака и округлих 

столова 

-број учесника на раним 

састанцима и округлим 

МОС, РЗС, ПОКС НСС, 

СШСОВС 

МОС 2011. и континуирано 
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инвалидитетом и 

представника НСС 

столовима 

Створени услови за 

унапређење инклузије у 

школама, путем спорта 

Израда препорука за 

коришћење спорта у 

циљу промоције 

инклузије у школама 

-усвојене препоруке за 

коришћење спорта у 

циљу промоције 

инклузије у школама 

 

ПОКС, СШСОВС, МОС, 

МП 

МОС  2012. 

 

3.11.  ЗАВОДИ ЗА СПОРТ  
 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОР НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 

Унифициран програм 

активности  РЗС и 

покрајинских завода за 

спорт  

Израда програма 

активности Републичког 

завода за спорт и 

покрајинских завода за 

спорт, примерен 

савременим потребама 

националног спорта 

 

 

-усвојен и објављен 

програм активности 

Републичког завода за 

спорт и покрајинских 

завода за спорт 

МОС, РЗС, ПЗС, АВУ Ова активност не захтева 

додатно финансирање 

 

2010. 

Ревитализовани и 

унапређени просторно- 

функционални 

капацитети завода за 

спорт   

Консултативни процеси 

са НСС  

-број одржаних 

састанака 

-дефинисане потребе 

НСС 

МОС, РЗС, ПЗС, НСС Ова активност не захтева 

додатно финансирање 

 

2009. 

Унапређење 

инфраструктуре завода 

за спорт 

-број изграђених 

објеката 

-број адаптираних 

објеката 

РЗС, ПЗС МНИП, МОС, РЗС, 

ПССО, ПЗС 

2012. 

Увођење нових и 

унапређење постојећих 

услуга које пружају 

заводи за спорт 

-број нових услуга 

-набављена нова опрема 

-ангажован нови кадар 

-број стручних скупова 

које су посетили 

постојећи радници 

завода за спорт 

РЗС, ПЗС МОС, РЗС, ПССО, ПЗС 2013. 

Усклађени планови 

ревитализације завода 

за спорт са плановима 

изградње националних 

тренинг центара 

Координисати планове 

унапређења просторно-

функционалних 

капацитета завода за 

порт са потребама 

пројекта националних 

-усвојен пројекат 

изградње националних 

тренинг центара 

МОС 

 

Ова активност не захтева 

додатно финансирање 

 

2011. 
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тренинг центара 

Успостављена 

институционална 

сарадње завода за спорт 

са домаћим и 

иностраним научним и 

образовним 

установама. 

Успостављање сарадње 

завода за спорт са 

институцијама из 

сродних области, из 

земље или иностранства 

 

-број остварених 

контаката са 

представницима 

Институција из сродних 

области 

-број заједничких 

пројеката 

 

МОС, РЗС, ПЗС Ова активност не захтева 

додатно финансирање 

 

2010. и континуирано 

 

3.12. МЕДИЦИНА У СПОРТУ И ДОПИНГ У СПОРТУ  
 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОР НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 

Унапређена 

здравствена заштита 

спортиста и 

рекреативаца 

 

 

 

 

Израда анализе о 

доступности услуга 

спортске медицине и 

квалитету истих 

-објављена анализа о 

доступности услуга 

спортске медицине и 

квалитету истих 

МОС, УМСС МОС 2010. 

Израда водича добре 

праксе и стручно 

методолошких упутстава 

везаних за област 

специфичних лекарских 

прегледа спортиста 

-израђен предлог водича 

добре праксе 

-израђен предлог 

стручног методолошког 

упутства 

МОС, МЗ, УМСС МОС 2010. 

Учешће у унапређењу 

програма јединствене 

евиденције лекарских 

прегледа, везано за 

лекарске прегледе 

учесника у спорту 

-усвојен унапређен 

програм јединствене 

евиденције лекарских 

прегледа  

МОС, МЗ, УМСС, РЗС МОС, РЗС 2011. 

Примена препорука СЗО -препоруке СЗО 

имплементиране у 

препоруке, стандарде и 

протоколе везане за 

лекарске прегледе 

учесника у спорту 

МОС, МЗ, УМСС МОС 2010. и континуирано 
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Повећан број спортиста 

и рекреативаца који се 

редовно подвргавају 

спортском лекарском 

прегледу 

Укључивање обавезе 

редовног спортског 

лекарског прегледа за 

све учеснике у спорту у 

интерне правилнике 

националних спортских 

савеза, усклађе са 

прописима МЗ који 

регулишу ову област 

-обавезан спортски 

лекарски преглед 

наведен у такмичарским 

правилницима гранских 

спортских савеза, у 

складу са прописима 

 

МОС, НСС Ова активност не захтева 

додатно буџетирање 

2010. 

Унапређена стручна и 

научно-истраживачка 

делатност у области 

спортске медицине 

Коришћење података о 

лекарским прегледима 

учесника у спорту за 

израду научних и 

стручних анализа 

-број извештаја о 

систематским 

прегледима 

-број објављених 

научних и стручних 

радова у земљи и 

иностранству 

-број одржаних стручних 

скупова 

 

МОС, МЗ, УМСС, РЗС, 

АДАС 

 

 

 

МОС 

 

 

 

 

2011. и континуирано 

Едукација спортских 

радника о штетности и 

нежељеним ефектима 

допинга и о 

алтернативама допингу - 

суплементацији 

 

-број одржаних семинара 

-број присутних  

спортиста, лекара и 

спортских стручњака на 

семинарима 

-број издатих 

публикација о штетности 

и нежељеним ефектима 

допинга и о 

алтернативама допингу - 

суплементацији 

 

АДАС, МЗ, УМСС МОС, НСС, ССС 2010. и континуирано 

Интензивирање 

периодичних тестирања 

учесника у спорту 

-повећан број 

периодичних тестирања 

учесника у спорту 

-број радова приређених 

на основу прикупљених 

података 

РЗС, НСС НСС, МОС, РЗС 2010. и континуирано 

Унапређен систем 

антидопинг контроле 

 

 

 

 

Спровођење обавезне 

антидопинг контроле 

 

-број контролисаних 

спортиста 

 

АДАС АДАС 2009. и континуирано 

Израда националних 

препорука за 

суплементацију у 

-усвојена  национална 

препорука за 

суплементацију у 

АДАС, МЗ АДАС 2010. 
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 врхунском и 

рекреативном спорту у 

Републици Србији 

врхунском и 

рекреативном спорту у 

Републици Србији 

-омогућена доступност 

националних препорука 

путем интернета 

Подизање капацитета 

АДАС 

- број стручних скупова 

посећених од стране 

запослених у АДАС 

-број издатих радова 

запослених у АДАС 

 

АДАС 

 

АДАС, МОС 2010. и континуирано 

 

3.13. ЖЕНЕ У СПОРТУ 
 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОР НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 

Развијен систем 

истраживања о 

женском спорту 

Спровођење 

истраживања о женском 

спорту  и процентуалном 

учешћу  жена у 

спортским  активностима 

 

-спроведено и објављено 

истраживање 

 

МОС, ССС, ОКС, АВУ МОС 2010. 

Унапређивање и 

систематизовање 

стандарда тестирања 

физичке способности за 

жене спортисте  

-објављени стандарди за 

тестирања  физичке 

способности за жене 

спортисте  

РЗС, МОС, УМСС 

 

Ова активност не захтева 

додатно буџетирање 

2010. 

Остварна родна и 

полна равноправност и 

масовност женског 

спорта  

Расписивање конкурса за 

суфинансирање/финанси

рање програма за 

унапређење женског 

спорта, на годишњем 

нивоу 

-број финансираних 

програма 

 

МОС 

 

МОС 2010. и континуирано 

Присутност тема из 

области женског спорта у 

емисији РТС, која ће 

бити под 

покровитељством МОС 

-број тема из области 

женског спорта, на 

годишњем нивоу 

 

МОС, НСС, ОКС, ССС МОС Континуирано од 2011. 
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Проглашење дана 

женског спорта када ће 

се додељивати награде за 

највеће женске успехе у 

претходној години 

 

-проглашен дан женског 

спорта 

 

МОС МОС 2010. 

Израда  анализe 

заступљености  и 

ангажовања жена у 

спортским удружењима 

и институцијама  

-објављена Анализа  

заступљености  и 

ангажовања жена у 

спортским удружењима 

и институцијама 

МОС, ССС, АВУ МОС 2011. 

Подршка међународној 

сарадњи у области 

учешћа жена у спорту 

-финансирано тело које 

ће се бавити 

међународном сарадњом 

у области женског спорта 

МОС, ОКС МОС 2009. и континуирано 

 

 

3.14. ВОЈНИ СПОРТ  
 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОР НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 

Унапређен систем спорта у 

ВС  

 

Израда предлога 

прописа којим ће се 

уредити позиција 

врхунских спортиста 

запослених у ВС 

-израђен предлог 

прописа којима ће се 

уредити позиција 

врхунских спортиста 

запослених у ВС 

МОС, ВС, МО Ова активност не 

захтева додатно 

буџетирање 

2011. 

Израда препорука за 

интензивирање 

спортско-рекреативних 

активности припадника 

ВС 

-састављање  препорука 

за интензивирање 

спортско-рекреативних 

активности припадника 

ВС 

МОС, ВС, МО Ова активност не 

захтева додатно 

буџетирање 

2011. 

Сарадња са ВС у 

организацији Спортског 

вода ВС 

-број спортиста који су 

регулисали војну 

обавезу кроз спортски 

вод 

МОС, ВС, МО Ова активност не 

захтева додатно 

буџетирање 

2009. и континуирано 

Посредовање у 

одлагању војне обавезе 

врхунских спортиста  

-број успешно решених 

захтева за одлагање 

војне обавезе 

МОС, ВС Ова активност не 

захтева додатно 

буџетирање 

2009. и континуирано 

Омогућено перманентно 

усавршавање кадрова који 

су одговорни за 

руковођење, организацију 

и извођење савремене 

Укључивање спортских 

стручњака запослених у 

ВС у едукативне 

активности цивилног 

спортског сектора 

-састављена препорука 

о потреби за укључење 

припадника ВС у 

локалне спортске 

активности 

МОС, НСС, ВС, МО МОС, ВС 2011. 
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физичке обуке и спорта у 

ВС 

-потписан меморандум 

о сарадњи по питању 

едукације између ВС и 

одређених гранских 

спортских савеза 

Саветодавна подршка 

учешћа у  

CISM (међународном 

савету за војне 

спортове) 

-потписан Меморандум 

о сарадњи између МОС 

и ВС, по питању CISM 

МОС, НСС, ВС, МО  МО 

ВС 

2011. 

Стандардизовани 

програми и норме за 

унапређење провере 

физичких способности 

професионалних 

припадника ВС 

Израда предлога 

стандарда за тестирање 

физичке способности 

професионалних 

припадника ВС 

-израђен  предлог 

стандарда за тестирање 

физичке способности 

професионалних 

припадника ВС 

РЗС, МОС, УМСС, МО, 

ВС 

Ова активност не 

захтева додатно 

буџетирање 

2011. 

 

3.15.  ПОЛИЦИЈСКИ СПОРТ  
 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОР НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 

Установљен систем 

спорта у полицији 

Републике Србије 

 

Израда препорука за 

интензивирање спортско-

рекреативних активности 

припадника МУП 

-састављање  препорука 

за интензивирање 

спортско-рекреативних 

активности припадника 

МУП 

МОС, МУП Ова активност не захтева 

додатно буџетирање 

2010. 

Укључење припадника 

МУП у спортске 

активности на локалном 

нивоу (РСИ...) 

-састављена препорука о 

потреби за укључење 

припадника МУП у 

локалне спортске 

активности 

МОС, МУП Ова активност не захтева 

додатно буџетирање 

2010. 

Постигнут потребан 

ниво специјалних 

спортских знања, 

вештина и способности 

које доприносе 

успешном раду 

припадника МУП 

Укључивање спортских 

стручњака запослених у 

МУП у едукативне 

активности цивилног 

спортског сектора 

-састављена препорука о 

потреби за укључење 

припадника МУП у 

локалне спортске 

активности 

-потписан меморандум о 

сарадњи по питању 

едукације између МУП и 

одређених гранских 

спортских савеза 

МОС, МУП, НСС, АВУ 

 

Ова активност не захтева 

додатно буџетирање 

2009. и континуирано. 

 

 



 

 

30 

3.16.  СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА У СПОРТУ  
 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОР НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 

Усклађене активности 

на спречавању насиља 

на спортским теренима 

са европским 

трендовима 

Организација 

конференције о 

спречавању насиља на 

спортским теренима у 

сарадњи са Саветом 

Европе 

-организована 

конференција теренима у 

сарадњи са Савета 

Европе са темама из 

области спречавања 

насиља на спортским 

теренима 

МОС, МУП СЕ, МОС 2009. 

Учешћа на састанцима 

радне групе за 

спречавање насиља на 

спортсим теренима 

Савета Европе (T-RV 

Comittee) 

-број посећених 

састанака  везаних за 

спречавање насиља на 

спортским теренима 

МОС, МУП СЕ, МОС 2009. и континуирано 

Учешће у УНИЦЕФ 

пројекту „Ка сигурном и 

подстицајном окружењу 

за децу” 

-број састанакa радних 

група у којима учествују 

представници МОС 

МП, УНИЦЕФ, МУП, 

МОС 

Ова активност не захтева 

додатно буџетирање 

2009. и континуирано 

Успостављена сарадња 

са министарствима 

која се баве питањем 

спречавања насиља на 

спортским теренима 

Рад на формирање 

Савета за борбу против 

насиља  

-формиран Савет за 

борбу против насиља  

-број састанака Савета 

-број усвојених 

препорука 

 

МОС, МУП, МП, 

Удружења из области 

спорта 

МОС, МУП, МП  2009. и континуирано 

Праћење и анализа 

појава насиља на 

спортским теренима 

-израђене годишње 

анализе 

МОС, МУП МОС 2010. и континуирано 

Успостављена сарадња 

са НСС по питању 

спречавања насиља на 

спортским теренима 

Путем радних састанака 

прикупити идеје НСС по 

питању спречавања 

насиља на спортским 

теренима и обрадити 

добијене податке 

-број одржаних 

састанака  

-документовани 

предлози гранских 

спортских савеза 

МОС Ова активност не захтева 

додатно буџетирање 

2011. 

Регулисана правна 

норматива везана за 

спречавање насиља на 

спортским теренима  

Рад на изради 

Правилника о редарима 

-израђен Правилник о 

редарима 

МОС Ова активност не захтева 

додатно буџетирање 

2010. 

Рад на предлогу измена и 

допуна Закона о 

спречавању насиља и 

недоличног понашања на 

спортским теренима, у 

-израђен предлог измена 

и допуна Закона о 

спречавању насиља и 

недоличног понашања на 

спортским теренима 

МОС Ова активност не захтева 

додатно буџетирање 

2011. 
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складу са препорукама 

Савета Европе 

Пружена адекватна 

алтернатива насилном 

навијању 

Едукација навијача и 

навијачких група  

-број организованих 

предавања за навијаче 

МОС, РЗС МОС 2010. 

Подстицање навијања за 

националне селекције 

-спроведена кампања 

промовисања навијања 

за националну селекцију 

МОС, ОКС МОС, ОКС 2012. 

Кампања афирмације 

позитивног  клупског 

навијања 

-спроведена кампања 

афирмације позитивног  

клупског навијања 

МОС, ОКС, ССС 

 

МОС, ОКС, ССС 

 

2010. 

 

3.17.  ЈАВНА ГЛАСИЛА И СПОРТ  
 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОР НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 

Установљени 

механизми за 

оспособљавање и 

стручно усавршавање 

новинара 

 

Састављена листа 

активних спортских 

новинара и активно 

учествовање у 

организацији стручног 

усавршавања спортских 

новинара 

-састављена листа 

активних спортских 

новинара 

-број остварених акција 

стручног усавршавања 

спортских новинара 

 

МОС, УСНС Ова активност не захтева 

додатно финансирање 

2010. 

Организација стручног 

усавршавања за спортске 

новинаре 

-број одржаних курсева 

-број полазника 

-број предавача 

РЗС, МОС, УСНС Комерцијално исплатива 

активност 

2010. 

Акција афирмације 

позитивног 

информисања 

-број одржаних 

активности 

-број укључених 

новинара 

МОС, УСНС МОС 2010. 

Установљен механизам 

којим ће се подизати 

ниво образовања 

запослених у спортским 

удружељима о 

медијима 

У програм националног 

семинара за тренере РЗС 

уврстити и предавања о 

медијима у спорту 

-број предавања о 

медијима на 

националном семинару 

за тренере РЗС 

-број запослених у 

спортским 

организацијама који су 

похађали семинар 

РЗС, МОС Ова активност не захтева 

додатно буџетирање 

2010. 

Обезбеђена досупност 

података о раду и 

плановима савеза  

 

Организовати радне 

састанке генералних 

секретара савеза са 

представницима медија, 

на четворомесечном 

нивоу 

-број присутних 

генералних секретара 

-број представника 

медија 

-број организованих 

састанака 

МОС  

 

МОС 2009. и континуирано 
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Обавезати савезе да 

једном месечно 

организују „отворена 

врата” за медије и 

припремају месечне 

извештаје за медије 

-број савеза који редовно 

организују ове 

активности 

-број припадника медија 

који посећују овакве 

догађаје 

-квалитет припремљених 

материјала 

МОС, НСС Ова активност не захтева 

додатно буџетирање 

2010. 

Обавезати савезе да воде 

ажурне интернет сајтове 

и прописати минимум 

података који морају 

бити редовно ажурурани 

-број савеза који воде 

ажурне интернет сајтове 

-квалитет интернет 

сајтова спортских савеза 

МОС, НСС Ова активност не захтева 

додатно буџетирање 

2010. 

Обавезати савезе 

укључене у пројекат 

„ЛОНДОН 2012.” да 

информишу медије о 

напретку пројекта 

-проценат савеза 

укључених у пројекат 

„ЛОНДОН 2012.” који 

објављују тражене 

информације 

МОС, НСС укључени у 

Пројекат „Лондон 

2012.“, ОКС 

Ова активност не захтева 

додатно буџетирање 

2010. 

Омогућена већа 

промоција спорта као 

здравог начина живота 

и приближити спорт 

грађанима који до сада 

нису показивали 

интерес за спорт 

Покретање емисије на 

РТС која ће се бавити 

промоцијом 

рекреативног спорта, 

спорта као здравог 

начина живота, борбом 

против допинга, 

промоцијом „малих“ 

спортова 

-почетак емитовања 

емисије 

-рејтинг емисије 

МОС, АДАС, РЗС, РТС Ова активност била би 

суфинансирана из буџета 

МОС 

2011. 

План конкурса за 

финансирање и 

суфинансирање 

издавачких пројеката из 

области спорта 

-покренут програм 

конкурса 

-број реализованих 

пројеката 

МОС МОС 2010. 

Подршка локалним 

кампањама које ће спорт 

користити за побољшање 

квалитета живота 

грађана  

-покренут програм  

-број реализованих 

кампања 

МОС, ЈЛС, Локални 

спортски савези 

Ова активност била би 

суфинансирана из буџета 

МОС 

2010. 

Покренути програм 

финансирања и 

суфинансирања 

уметничких пројеката са 

темом спорта 

-покренут програм  

-број реализованих 

пројеката 

МОС, МК 

 

Ова активност била би 

суфинансирана из буџета 

МОС 

2011. 

Учешће у обележавању -број подржаних МОС МОС 2010. и континуирано 
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међународних дана 

посвећених одређеним 

темама 

манифестација 

 
3.18.  ВОЛОНТЕРИЗАМ У СПОРТУ  

 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОР НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 

Уређен систем 

волонтеризма у спорту 

Израда препорука за 

законско уређење 

волонтеризма 

-састављене  препоруке 

за подржавање законског 

уређење волонтеризма 

МОС, МРСП МОС 2009. 

Промовисање идеје 

волонтеризма кроз 

едукацију и промотивне 

кампање и подстицање 

учешћа деце, омладине и 

старих у спорту кроз 

волонтерски рад 

-број кампања и 

едукативних 

презентација 

 

МОС, ССС, ЈЛС, НСС 

 

МОС 2010. 

Успостављена 

јединствена 

волонтерска 

мрежа за област спорта 

Повезивање система 

школства, омладинских 

организација и 

привредног сектора са 

спортским 

организацијама 

-број спроведених акција 

 

МОС, ЈЛС, ПССО, НСС 

 

МОС 2009. и континуирано 

Спровести истраживање 

о потребама за 

волонтерима у спорту у 

периоду 2009-2013. 

-број предстојећих 

такмичења и спортских 

манифестација и 

потребних волонтера 

- број савеза и клубова 

заинтересованих за 

волонтере  

МОС, ЈЛС, НСС 

 

Ова активност не захтева 

додатно финансирање 

2009. 

Формирање јединствене 

базе података  волонтера 

у спорту по регионима и 

на нивоу републике 

 -број волонтера по 

региону 

 

 

МОС , ЈЛС, НСС, 

Канцеларије за младе 

 

МОС 2010. 

Успостављен 

механизам за 

вредновање 

волонтерског рада у 

спорту 

Израда препорука за 

вредновање 

волонтерског рада кроз 

признање знања и радног 

искуства стеченог 

волонтирањем   

-повећање процента 

заинтересованих за 

волонтирање у односу на 

период пре тога 

МОС, МРСП, ССС Ова активност не захтева 

додатно финансирање 

2011. 
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4. УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСОМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СПОРТА 

 

 

 
Велики број активности наведених у Акционом плану представљају редовне 

активности МОС, које се на овај начин систематизују и транспарентно приказују 

као део целокупног система спорта. Акциони план дефинише циљеве, али задржава 

одређени, висок ниво општости при одређивању активности. То је плански урађено 

с обзиром на динамику друштвених процеса и система спорта, као и на 

немогућност прецизнијег пројектовања буџета за наредне године који ће бити 

расположив спорту. Предвиђено је да се на основу Акционог плана и очекиваног 

буџета за следећу годину, пред крај сваке календарске године припремају годишњи 

оперативни планови, који ће детаљније разрађивати предвиђене активности.  

Партнери МОС у остваривању циљева Акционог плана су различити, те ће и 

модели по којима се та партнерства успостављају бити различити. Највиши ниво 

партнерства МОС ће остваривати са другим министарствима и тај однос ће бити 

партнерски и саветодавни, с обзиром на заједничке ингеренције поводом одређеног 

броја питања из области спорта. 

МОС ће унутар својих организационих јединица, а у складу са прописаном 

систематизацијом, одредити радну групу која ће се бавити праћењем 

имплементације Акционог плана. 
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СКРАЋЕНИЦЕ 

 

ЕУ  Европска унија (European Union) 

ЈЛС  Јединица локалне самоуправе 

МОС  Министарство омладине и спорта 

МЗ  Министарство здравља 

МУП  Министарство унутрашњих послова 

МО  Министарство одбране 

ВС  Војска Србије  

МП Министарство просвете 

МДУЛС Министарство за државну управу и локалну самоуправу 

МСП  Министарство спољних послова 

МФ  Министарство финансија 

МК  Министарство културе 

МНТР Министарство за науку и технолошки развој 

МРСП  Министарство рада и социјалне политике 

МНИП  Министарство за Национални инвестициони план 

НИП Национални инвестициони план 

РЗС  Републички завод за спорт 

ПЗС Покрајински заводи за спорт 

АДАС  Антидопинг агенција Србије 

АП  Аутономне покрајине 

ОКС  Олимпијски комитет Србије 

МОК  Међународни Олимпијски комитет (International Olympic Committee) 

МПК  Међународни Параолимпијски комитет (International Paralympic Committee) 

ПОКС  Паралимпијски комитет Србије 

ССС  Спортски савез Србије 

НСС  Национални спортски савези 

ЛСС Локални спортски савези 

УСС  Универзитетски савез Србије 
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СШСОВ  Савез за школски спорт и олимпијско васпитање 

УПФК Удружење педагога физичке културе 

УССС Удружење „Спорт за све” Србије 

АВУ Акредитоване високошколске установе 

ОИ Олимпијске игре 

ПССО Покрајински секретаријат за спорт и омладину 

ССОБГД Секретаријат за спорт и омладину града Београда 

СРСС Савез за рекреативни спорт Србије 

СРФС Савез за рекреацију и фитнес Србије 

СУК Служба за управљање кадровима 

УМСС Удружење за медицину спорта Србије 

СЗО Светска здравствена организација 

РТС Радио телевизија Србије 

СЕ Савет Европе 

УНИЦЕФ Дечји фонд Уједињених нација 

УСНС Удружење спортских новинара Србије 

УНС Удружење новинара Србије 

ЦИСМ Интернационални савет за војни спорт 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


