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УВОД 
 

Спортски савез Војводине је добровољан, невладин, неполитички и непрофитабилан 
покрајински територијални спортски савез Аутономне Покрајине Војводине  и као такав 
представља кровну организацију у области спорта у Војводини. 
 

Плана и програма рада Спортског савеза Војводине је обогаћивање живота свих грађана 
Аутономне Покрајине Војводине кроз спортске активности. 
 

Улога Спортског савеза Војводине, је да уз помоћ Покрајинског секретаријата за спорт и 
омладину, из сопствених прихода, и из средстава донација и спонзорстава предводи, инвестира и 
омогућава спортском систему Војводине да оствари циљеве и приоритете који овај програм 
дефинише, да што више деце упражњава спорт, да што више одраслих учествује у њему и да 
имамо више победника на светским спортским такмичењима, нарочито на Олимпијским играма, 
из клубова са територије АП Војводине. 
 

Када остваримо све наше приоритете АП Војводина ће имати: 
- више деце у спорту и рекреацији; 
- више одраслих у спорту и рекреацији; 
- више победника на светским такмичењима. 

 
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. 
 

Циљеви и програмска орјенатација Спортског савеза Војводине садржани су у „Статуту“ 
Спортског савеза Војводине, програму развоја спорта на територији АП Војводине за период 2021.-
2025. године и у Националној Стратегији развоја спорта у Републици Србији за исти период. 
 
Основни задаци Спортског савеза Војводине у наредном периоду су: 
 

 Обезбеђује услове за унапређење и развој сарадње са Покрајинским спортским савезима 
у циљу унапређења врхунског спорта, спорта деце предшколског и школског узраста, 
универзитетског, рекреативног спорта посебно жена и спорта особа са инвалидитетом; 

 Остварује сарадњу и подстиче рад  других територијалних савеза у циљу унапређења 
спорта у јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине; 

 Уређује и остварује спортска питања од интереса за све учеснике у спорту на територији 
АП Војводине; 



 Да својим радом допринесе развоју и промоцији спорта у АП Војводини у повећању 
бављења грађана спортом, деце-посебно девојчица, омладине, жена свих старосних доба 
и особа са инвалидитетом; 

 Промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер-плеја, разумевања, толеранције и 
одговорност кроз бављење спортом; 

 Развија међурегионалну сарадњу у циљу промоције и афирмације спорта у АП Војводини и 
стварање услова за реализацију пројеката прекограничне сарадње у области спорта; 

 Својим деловањем доприноси остваривању програмских актиности садржаних у 
стратешким и програмским документима Покрајинске Владе и Покрајинског секретаријата 
за спорт и омладину; 

 Стара се о заштити здравља свих спортиста и спортских стручњака посебно у време 
пандемије Корона вируса те захтева од свих учесника у спорту да се строго придржавају 
прописаних мера заштите коју прописује кризни штаб Републике Србије. 

 Унапредити сарадњу на популаризацији женског спорта у медијима, образовним 
институцијама и другим организацијама; 

 Обавља и друге послове у складу са Законом о спорту. 
 
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

До 2025. године желимо да постигнемо следеће: 
 
 да 70% деце школског узраста учествују у организованом спорту најмање 3 сата  

недељно; 
 да више омладине буде укључено је у спорт и рекреацију; 
 да више грађана Аутономне покрајине буде укључено у физичко вежбање у 
 спортским клубовима или организацијама које се баве рекреативним вежбањем; 
 да 40% одраслих учествује барем једном недељно у спорту и рекреацији; 
 повећању врхунских спортских резултата на великим међународним такмичењима 

спортиста из АП Војводине; 
 повећање броја спортиста и спортских клубова- повећање броја едукованих тренера, 

генералних секретара и спортских директора без обзира да ли се ради о формалном 
или о неформалном образовању; 

 побољшање координације са Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину и 
подстицање усмеравања буџетских средстава ка најспособнијим организацијама које 
су спремне да пруже резултате нашем спорту и рекреацији; 

 постепено успостављање система самоодржиовсти спортских организација 
 унапређењем и јачањем партнерства између спортског и пословног сектора; 
 да повећамо учешће особа са инвалидитетом, како у систему врхунског спорта тако и у 

систему рекреативног вежбања; 
 да обезбедимо поверење домаћих и страних улагача у спорт стварањем 

транспарентног, предвидивог и одрживог система;  
 да укључимо већи број жена које учествују у руковођењу спортским организацијама, 

националним гранским савезима и установама физичке културе; 
 да подржимо спортске организације да планирају и деле ресурсе и објекте са другим 

спортским организацијама, посебно у случајевима када то умањује трошкове и 
обезбеђује боље услуге за све учеснике у систему спорта; 

 да повежемо спорт, туризам и животну средину; 
 да обезбедимо интерконекцију науке и спорта; 



 унапређењу међурегионалне сарадње и повећању броја реализованих пројеката у ЕУ 
формату из области спорта; 

 повећању веће заштите здравља спортиста и спортских стручњака; 
 да заједно са медијима промовишемо праве вредности и приближимо значај бављења 

спортом свим грађанима Аутономне покрајине Војводине 
 

 
ПРИОРИТЕТИ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 
У наредном периоду је потрбно 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 раду око препознавања талената. 
 

Подстакнути  медијску промоцију спорта као здравог начина живота и мотивације грађана за 
бављење рекреативних активности, као и промоцију спорта без негативних појава. 
 

Акценат у наредном периоду у програмском смислу треба ставити на реализацију активности 
која су садржана у акционом плану Програма развоја спорта у АП Војводини, 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 финасиране 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 АП Војводину (Спортска олимпијада школске омладине 
Војводине „СОШОВ“, спортска олимпијада радника Војводине “СОРВ“, и другим спортским 
манифестацијама од значаја за АП Војводине) ; 

 организација стручног усавршавања спортских стручњака, стручњака у спорту, спортских 
новинара ... 

 остваривање што боље сарадње са територијалним спортским савезима и квалитетније 
позиционирање истих у јединицама локалних самуправа на теритирији АП Војводине. 

 
 
 

СТРУЧНО И НАУЧНО – ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У СПОРТУ И 
ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА 
 
Унапређен стручни и научно-истраживачки рад у спорту и информационим системима; 
 

 Унапређен стручни рад у спорту; 



 Унапређен научно-истраживачки рад у спорту; 
 Унапређени информациони системи у спорту. 

 
МЕЂУНАРОДНА СПОРТСКА САРАДЊА И СПОРТ У ДИЈАСПОРИ 
 
 Општи циљ је унапређење међународне спортске сарадње и унапређење 
спортских односа са дијаспором. 
 
МЕДИЈИ У СПОРТУ 
 
Унапређена улога и одговорност медија за развој спорта у АП Војводини. 
 

 Медијска промоција спорта као здравог начина живота и мотивација грађана за 
бављење рекреативним активностима; 

 Популаризација и праћење женског спорта 
 Стручно усавршени новинари; 
 Подигнута свест грађана о позитивним вредностима спорта. 

 
НЕГАТИВНЕ ПОЈАВЕ У СПОРТУ 
 
Унапређене мере за спречавање свих негативних појава у спорту (насиље, допинг, 
намештање мечева, нелегално клађење). 
 

 Борба против манипулација на спортским такмичењима; 
 Антидопинг и борба против других негативних појава у спорту. 

 
 

ПРОБЛЕМИ И ОДРЖИВОСТ  
 
 Спорт и рекреација имају ограничене ресурсе, а често имају и веома уску базу за 
приходовање, тако да је одрживо финансирање функционални приоритет. 
 
Проблеми у финансирању спорта су вишеструки:  

 девастирана економија и пад стандарда;  
 недостајућа спортска инфраструктура са финансијски слабим јединицама локалних 

самоуправа које често расподељују средства из буџета без јасно дефинисаних 
критеријума;  

 ограничења у спонзорству фирмама које се баве производњом алкохола и дувана;  
 велико „црно тржиште“ у области спортских кладионица и уопште игара на срећу 

из чијег прихода се делимично финансира спорт.  
 С друге стране, раст интересовања за клађење на домаће и иностране спортске 

догађаје има потенцијал да угрози интегритет спорта кроз намештање мечева, 
нелегално клађење и друге облике корупције.  

 Има примера да лошим, нестручним и неетичким радом на спорт утичу и неке 
школе, клубови и организације које се баве рекреациојм грађана. У крајњем, то 
може да доведе до престанка бављења спортом у популацији младих. То, у 
комбинацији са новим стиловима живота младих и изазовима које пружа модерно 
друштво (социјалне мреже, играње видео игара, гледање телевизијског 



програма...), може довести до озбиљног смањења мотивисаности младих људи да 
се баве физичким вежбањем. 

 Многи спортски објекти се, због неадекаватног управљања и одржавања у време 
кризе, налазе у веома лошем стању. Због тога постоји јасна потреба за новим 
објектима за школски, рекреативни и врхунски спорт. 
 

 Неопходно је да Спортски савез Војводине кроз активности за повећање буџетских 
средстава, сопствених прихода, донаторства и спонзорстава и уз помоћ других правних субјеката и 
спортских организација, користећи могућност свих фондова за које може да аплицира, ублажи све 
горе наведене препреке за што квалитетније функционисање спорта у АП Војводини 
 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Спортски савез Војводине као кровна организација спорта у АП Војводини ће у наредном 
четворогодишњем периоду преузети улогу и одговорност која му је поверена у систему спорта у 
Републици Србији. Такође ће све учинити да подизањем својих стручних и организационих 
капацитета може одговорити свим изазовима који се стављају пред Савез у циљу реализације 
постављених задатака. 
 
 
        

   Кандидаткиња: 
           Јасмина Јурас с.р. 
 
           
 
Нови Сад,  дана 31.05.2021. 
  
 


