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УВОД
Закон о спорту Републике Србије „Службени гласник РС“, бр. 10/2016 дефинише
спорт као делатност од посебног значаја за Републику Србију.
Спорт је део физичке културе који обухвата сваки облик организованог и
неорганизованог обављања спортских активности и делатности од стране физичких и
правних лица у систему спорта, у циљу задовољења потреба човека за стваралаштвом,
афирмацијом, физичким вежбањем и такмичењем са другима.
У циљу задовољења потреба свих грађана Републике Србије из области спорта
највећи део програма и програмских активности се реализује преко и у сарадњи са
спортским организацијама са територије Републике Србије.
Организације у области спорта са одређене територије оснивају територијалне
спортске савезе (за Републику Србију, аутономну покрајину, јединицу локалне
самоуправе, град, општину).
Спортски савез Војводине је добровољан, невладин, неполитички и
непрофитабилан покрајински територијални спортски савез за Аутономну Покрајину
Војводину и као такав представља кровну организацију у области спорта у Војводини.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Спортски савез Војводине као кровна организација спорта у АП Војводини и у
наредном четворогодишњем периоду мора да обезбеди јасну и стратешку одрживост за
унапређење области спорта на територији АП Војводине и тиме још значајније допринесе
у стварању још бољег и квалитетнијег система спорта у Републици Србији.
Стратешки циљеви и програмска орјентација Спортског савеза Војводине садржани
су у „Статуту“ Спортског савеза Војводине, Програму развоја спорта на територији АП

1

Војводине за период 2016 – 2018. године и у Националној Стратегији развоја спорта у
Републици Србији за период 2014-2018. године.
Основни задаци који се у наредном периоду стављају пред Спортски савез
Војводине су:
1. Да својим деловањем допринесе развоју и промоцији спорта у АП Војводини у
повећању бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са
инвалидитетом;
2. Промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер-плеја, разумевања и
толеранције у спорту;
3. Уређује и остварује спортска питања од интереса за развој спорта у АП
Војводини;
4. Унапређује сарадњу са покрајинским спортским савезима у циљу унапређења
врхунског, школског, универзитетског, рекреативног и спорта особа са
инвалидитетом;
5. Остварује сарадњу и подстиче рад других територијалних савеза у циљу
унапређења спорта у јединицама локалних самоуправа са територије АП
Војводине;
6. Развија међурегионалну сарадњу у циљу промоције и афирмација спорта у
Војводини и стварања услова за реализацију пројеката прекограничне сарадње
у области спорта,
7. Својим деловањем доприноси остваривању програмских активности садржаних
у стратешким и програмским документима Покрајинске Владе и Покрајинског
секретаријата за спорт и омладину.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Реализацијом постављених циљева и задатака Спортски савез Војводине би у
наредном периоду испунио своју улогу коју има у систему спорта у АП Војводини а то би у
конкретном смислу допринело:
- повећању броја деце у систему школског спорта;
- повећању броја деце у оквиру система врхунског спорта;
- повећању броја грађана укључених у програмске активноси из области спортске
рекреације;
- повећању реализованих спортских програма намењених особама са
инвалидитетом;
- стварању бољих услова за бављење спортом, унапређењем спортске
инфраструктуре на територији АП Војводине;
- повећању врхунских спортских резултата на великим међународним такмичењима
спортиста из Војводине;
- унапређењу међурегионалне сарадње и повећању броја реализованих пројеката у
ЕУ формату из области спорта;
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-

квалитетнијем уређењу спорта на нивоу јединица локалних самоуправа са
територије АП Војводине.

ПРИОРИТЕТИ ПЛАНА И ПРОГРАМА

У наредном периоду потребно успоставити квалитетнију сарадњу са Савезом за
школски спорт Војводине као и са Савезом спорта за све Војводине у циљу стварања
услова свим грађанима да се баве спортом. Побољшати сарадњу са Покрајинским
гранским савезима који преко својих клубова треба да створе боље услове за развој
врхунског спорта. Неопходно је помоћи и координирати организацију стручних семинара и
едукације спортских стручњака и стручњака у спорту. Посебну пажњу посветити
пословима око препознавања талената.
Подстакнути медијску промоцију спорта као здравог начина живота и мотивације
грађана за бављење рекреативним активностима, као и промоцију спорта без негативних
појава.
Акценат у наредном периоду у програмском смислу треба ставити на реализацију
активности које су садржане у акционим плану Програма развоја спорта у АП Војводини за
период 2016 – 2018. године, у оквиру којег је Спортски савез Војводине препознат као
одговорна институција, посебно у реализацији следећих приоритетних активности:
- организација стручних скупова и семинара у области планирања, програмирања,
праћења, реализације и извештавања за програме финансиране средствима из
буџета;
- организација стручних скупова и семинара у области писања пројеката у ЕУ
формату;
- израда анализе стања спорта у АП Војводини (као полазне основе за израду
наредне покрајинске Стратегије – Програма развоја);
- пружање подршке, у сарадњи са покрајинским спортским савезима, спортским
приредбама од значаја за АПВ (Спортска олимпијада школске омладине Војводине
„СОШОВ“, спортска олимпијада радника Војводине „СОРВ“, и другим спортским
манифестацијама од значаја за АПВ ...);
- организација стручног усавешавања спортских стручњака, стручњака у спорту,
спортских новинара...
- остваривање што боље сарадње са територијалним спортским савезима и
квалитетније позиционирање истих у јединицама локалних самоуправа на
територији АП Војводине.
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ЗАКЉУЧАК
Спортски савез Војводине као кровна организација спорта у АП Војводини ће и у
наредном четворогодишњем периоду преузети улогу и одговорност која му је поверена у
систему спорта Републике Србије. Такође ће учинити све да подизањем својих стручних и
организационих капацитета може одговорити свим изазовима који се стављају пред Савез
у циљу реализације постављених задатака.
Један од циљева Спортског савеза Војводине у наредном периоду ће бити и да кроз
унапређење свих својих потенцијала створи услове за повећање сопствених прихода
путем донаторства, спонзорстава, пројеката међурегионалне сарадње и тиме створи још
квалитетније услове за развој спорта у АП Војводини.

Слободан Бошкан
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