
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ 
за период 2016–2018 

 
7. ПРИОРИТЕТИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ 

 
7.1. РАЗВОЈ СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ШКОЛСКИ И УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТ 
Општи циљ 7.1.1. Унапређен спорт деце и омладине, школски и универзитетски спорт   
Посебан циљ 7.1.1.1. Побољшани материјално-технички услови за унапређење спорта деце и омладине, школског и универзитетског спорта 
Пoсебан циљ 7.1.1.2. Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских активности у оквиру школског и универзитетског спорта 
Пoсебан циљ 7.1.1.3. Повећано учешће ученика и студената на школским и универзитетским спортским такмичењима, приредбама и манифестацијама 
Пoсебан циљ 7.1.1.4. Створени услови за увођење наставе физичког васпитања на универзитетима 
Пoсебан циљ 7.1.1.5. Побољшан стручно-педагошки рад и унапређена институционална сарадња у оквиру школског и универзитетског спорта 
Пoсебан циљ 7.1.1.6. Подстакнуто значајније укључивање јединица локалних самоуправа у реализацију и унапређење школског и универзитетског спорта 
Пoсебан циљ 7.1.1.7. Побољшано медијско праћење и промоција школског и универзитетског спорта у циљу неговања културе спортског понашања, фер плеја, 
сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и поред њих 
 
7.2. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ, ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА БАВЉЕЊА ГРАЂАНА СПОРТОМ  
 
Општи циљ 7.2.1. Повећан обухват бављења грађана спортом кроз развој спортске рекреације   
Посебан циљ 7.2.1.1. Подстакнуто јачање свести о важности редовне физичке активности   
Пoсебан циљ 7.2.1.2. Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортском рекреацијом 
Пoсебан циљ 7.2.1.3. Подстакнуто значајније укључивање јединица локалних самоуправа у финансирање и реализацију програмских активности из области 
спортске рекреације 
Пoсебан циљ 7.2.1.4. Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз правилнике и унапређење стручних потенцијала с циљем израде 
критеријума за финансирање ове области 
Пoсебан циљ 7.2.1.5. Унапређена сарадња са школским и универзитетским спортом, врхунским спортом, спортом у војсци и полицији, радничким спортом и 
спортом на селу у циљу повећања обухвата бављења спортом  у свим сегментима становништва посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих 
Пoсебан циљ 7.2.1.6. Унапређена сарадња са савезима пензионера, невладиним организацијама и гранским спортским савезима ради повећања обухвата и развоја 
нових облика и садржаја који су намењени старим особама у функцији одржавања здравља, виталности и дигнитета 

 
 



7.3. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ СПОРТА 
Општи циљ 7.3.1. Обезбеђени услови за развоја и унапређење врхунског спорта   
Посебан циљ 7.3.1.1. Подигнути капацитети и даље унапређење стручног рада у области врхунског спорта   
Пoсебан циљ 7.3.1.2. Створени  услови  за одржавање  и  даље  постизање  врхунског спортског резултата 
Пoсебан циљ 7.3.1.3. Унапређени услови за развој спортисте до врхунског резултата 
Пoсебан циљ 7.3.1.4. Дефинисана и унапређена област професионалног спорта 
 
7.4. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Општи циљ 7.4.1. Развијена спортска инфраструктура   
Посебан циљ 7.4.1.1. Евидентирани спортски објекти и успостављена база података   
Пoсебан циљ 7.4.1.2. Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура  у АП Војводини 
Пoсебан циљ 7.4.1.3.  Пројекат изградње тренажног центра „Летенка“ 
 
8.1. ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА СПОРТА НА СВИМ НИВОИМА У АП ВОЈВОДИНИ 
 
Општи циљ 8.1.1. Подигнути капацитети спорта на свим нивоима   
Посебан циљ 8.1.1.1. Повећани капацитети организација у области спорта за програмско финансирање њихове 
активности и делатности из јавних прихода (планирање, реализација, контрола) 

  

Пoсебан циљ 8.1.1.2. Унапређено праћење и контрола финансијских токова организација у области спорта које се финансирају из буџета АП Војводине 

Пoсебан циљ 8.1.1.3. Повећани капацитети организација у области спорта за аплицирање ка фондовима Европске уније и другим приступним фондовима 
Пoсебан циљ 8.1.1.4. Унапређена стручност и капацитет спортских организација за писање пројеката и понуда ка спонзорима и донаторима 
Пoсебан циљ 8.1.1.5. Унапређена стручност и капацитет спортских организација у јединицама локалних самоуправа 
Пoсебан циљ 8.1.1.6. Усвојена категоризација спортских организација у АП Војводини 
Пoсебан циљ 8.1.1.7. Перманентно праћени и анализирани односи остварених спортских резултата у односу на уложена средства из буџета и других извора 
финансирања 
Пoсебан циљ 8.1.1.8. Усвојени планови развоја спорта у јединицама локалних самоуправа на територији АП Војводине 
 
8.2. СТРУЧНО И НАУЧНО – ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У СПОРТУ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ 
Општи циљ 8.2.1. Унапређен стручни и научно-истраживачки рад у спорту и информациони системи   
Посебан циљ 8.2.1.1. Унапређен стручни рад у спорту   
Пoсебан циљ 8.2.1.2. Унапређен научно-истраживачки рад у спорту 
Пoсебан циљ 8.2.1.3. Подизање капацитета Покрајинског завода за спорт и медицину спорта уз повезивање са високошколским установама 
Пoсебан циљ 8.2.1.4. Унапређен информациони систем у спорту у АП Војводини 
 
 



8.3. МЕЂУРЕГИОНАЛНА СПОРТСКА САРАДЊА 
Општи циљ 8.3.1. Унапређена међурегионална спортска сарадња 
Посебан циљ 8.3.1.1. Израђена регионална платформа за међурегионалну сарадњу и развој спорта 
 
8.4. СПОРТ У ВОЈСЦИ 
 
Општи циљ 8.4.1. Унапређен спорт у војсци 
Посебан циљ 8.4.1.1. Интегрисан војни и цивилни спорт 
 
8.5. СПОРТ У ПОЛИЦИЈИ 
 
Општи циљ 8.5.1. Унапређен спорт у полицији 
Посебан циљ 8.5.1.1. Интегрисан полицијски и цивилни спорт 
 
 
8.6. СПОРТСКИ ТУРИЗАМ И ПАРТНЕРСТВО ИЗМЕЂУ СПОРТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Општи циљ 8.6.1 Унапређен однос спорта, туризма и животне средине 
Посебан циљ 8.6.1.1. Подстакнуте  и ојачане везе спорта, туризма и животне средине 
 
8.7. МЕДИЈИ У СПОРТУ 
 
Општи циљ 8.7.1. Унапређена улога и одговорност медија за развој и промоцију спорта   
Посебан циљ 8.7.1.1. Медијска промоција спорта као здравог начина живота и мотивација грађанки и грађана Војводине за бављење спортским активностима 
Посебан циљ 8.7.1.2. Стручно усавршени спортски новинари   
Посебан циљ 8.7.1.3. Подигнута свест грађанки и грађана Војводине о позитивним вредностима спорта 
 
8.8. НЕГАТИВНЕ ПОЈАВЕ У СПОРТУ 
 
Општи циљ 8.8.1. Унапређене мере за спречавање свих негативних појава у спорту   
Посебан циљ 8.8.1.1. Унапређен систем којим се обезбеђује спречавање насиља и недоличног понашања на спортским приредбама 
Посебан циљ 8.8.1.2. Унапређен систем којим се обезбеђује спречавање допинга у спорту   
Посебан циљ 8.8.1.3. Успостављен систем којим се обезбеђује спречавање намештања мечева и нелегалног клађења 
 



 

7.1. РАЗВОЈ СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ШКОЛСКИ И УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТ 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

Општи циљ 7.1.1. Унапређен спорт деце и омладине, школски и универзитетски спорт   
Посебан циљ 7.1.1.1. Побољшани материјално-технички услови за унапређење спорта деце и омладине, школског и универзитетског спорта 
Мера 7.1.1.1.1. Опремање школа функционалним справама и реквизитима 
Активност 7.1.1.1.1.1.  Израда  анализe стања 
опремљености спортских објеката при  
школама и универзитетима справама и 
реквизитима 

Урађена анализа 
стања справа и 
реквизита 

Извештај анализе Заинтересованост 
школа и 
универзитета 

ПССО, ПЗСМС Нису потребна 
додатна средства 

Активност 7.1.1.1.1.2.  Израда  плана 
континуираног опремања спортских објеката 
при школама и универзитетима справама и 
реквизитима 

Израђен план за 
опремање спортских 
објеката реквизитима 
и справама 

Извештај Заинтересованост 
школа и 
универзитета 

ПССО Нису потребна 
додатна средства 

Пoсебан циљ 7.1.1.2. Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских активности у оквиру школског и универзитетског спорта 
Мера 7.1.1.2.1. Побољшање квалитета и квантитета понуде школског спорта - стварање услова за испуњење критеријума да за свако дете/ученика буде 
обезбеђена минимум једна спортска секција, и спортких активности у предшколским установама 
Активност 7.1.1.2.1.1. Проширење понуде 
спортских секција у школи 

Повећана понуда 
спортских секција у 
школама 

Упитници за школе, 
извештаји 

Заинтересованост 
школа 

ПССО, СШСВ, ЈЛС, 
школе 

АПВ, ЈЛС 

Активност 7.1.1.2.1.2.  Проширење понуде 
ваннаставних спортских активности  у школи 

Повећана понуда 
ваннаставних 
спортских активности 
у школама  

Упитници за школе, 
извештаји 

Заинтересованост 
школа 

ПССО, СШСВ, ЈЛС, 
школе 

АПВ, ЈЛС 

Активност 7.1.1.2.1.3.  Проширење понуде 
спортских активности  у предшколским 
установама 

Повећана понуда 
спортских активности 
у предшколским 
установама 

Упитници за 
предшколске 
установе, извештаји 

Заинтересованост 
предшколских 
установа 

ПССО, СШСВ, ЈЛС, 
ПУ 

АПВ, ЈЛС 

Активност 7.1.1.2.1.4. Јачање сарадње школе и 
спортских организација у циљу унапређења 
школског спорта 
 

Повећан број 
реализованих 
програма и пројеката 
у сарадњи спортских 
организација и школа 

Извештаји Заинтересованост 
школа и спортских 
организација 

ПССО, СШСВ, ЈЛС, 
школе, спортске 
организације 

АПВ, ЈЛС 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

Активност 7.1.1.2.1.5. Реализација програма 
„Активне школе“  

Број реализованих 
програма 
Број „Активних 
школа“ 

Извештаји Заинтересованост 
школа и спортских 
организација 

ПССО, СШСВ, ЈЛС, 
школе, спортске 
организације 

АПВ, ЈЛС 

Мера 7.1.1.2.2. Повећање понуде спортских садржаја на универзитетима 
Активност 7.1.1.2.2.1. Повећање понуде 
ваннаставних спортских активности на 
универзитетима 

Повећана понуда 
ваннаставних 
спортских активности 
студената 

Извештај Заинтересованост и 
мотивисаност 
универзитета и 
студената 

АВУ АПВ, АВУ 

Активност 7.1.1.2.2.2.  Јачање сарадње 
универзитета и спортских организација 

Број реализованих 
пројеката 
универзитета са 
спортским 
организацијама 

Извештај Заинтересованост и 
мотивисаност 
универзитета и 
студената и 
спортских 
организација 

АВУ АПВ, ЈЛС, АВУ 

Пoсебан циљ 7.1.1.3. Повећано учешће ученика и студената на школским и универзитетским спортским такмичењима, приредбама и манифестацијама 
Мера 7.1.1.3.1. Стварање услова за испуњење основних приоритета школског  спорта: свеобухватност, здравствени аспект и препознавање талената 
Активност 7.1.1.3.1.1. Квалитетнијим 
праћењем система школских спортских  
такмичења обезбедити неопходност 
организовања међуодељенских, међуразредних 
и унутаршколских такмичења 

Број школских 
спортских такмичења 
Број учесника 

Извештај Заинтересованост и 
мотивисаност школа 
и ученика 

Школе, ЈЛС Школе, ЈЛС 

Активност 7.1.1.3.1.2. Израда препорука за 
унапређење система школских такмичења кроз 
школска спортска такмичења организована по 
моделу лигашких такмичења, мењања 
спортских дисциплина, полне заступљености и 
равномерности 

Израђене препоруке Извештај Заинтересованост и 
мотивисаност школа, 
наставника и ученика 

Школе, ЈЛС Школе, ЈЛС 

Активност 7.1.1.3.1.3. Системом школског 
спорта обезбедити социјалну интеграцију 
ученика са  инвалидитетом 

Повећана понуда 
спортских активности 
за социјалну 
интеграцију ученика 
са инвалидитетом 

Извештај Заинтересованост и 
мотивисаност школа, 
наставника, 
родитеља и ученика 

Школе, ЈЛС Школе, ЈЛС 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

Активност 7.1.1.3.1.4. Идентификација 
талената из система школског спорта и 
континуирано праћење њиховог даљег развоја 
кроз посебне спортско медицинске прегледе   

Број 
идентификованих 
талената 
Број обављених 
посебних спортско 
медицинских 
прегледа 

Извештај Заинтересованост и 
мотивисаност свих 
учесника у процесу 

ПЗСМС, СШСВ АПВ, ПЗСМС 

Активност 7.1.1.3.1.5. Програм „Школски 
спорт плус“ (намењен ученицима млађих 
разреда) 

Број реализованих 
програма 

Извештај Заинтересованост и 
мотивисаност школа, 
наставника и ученика 

Школе, ЈЛС, СШСВ ПССО, Школе, ЈЛС, 

Mera 7.1.1.3.2. Организација 8. по реду СОШОВ - а 
Активност  7.1.1.3.2.1..Расписивање јавног 
позив за град домаћин СОШОВ-а 

Расписан конкурс Одлука Заинтересованост 
ЈЛС 

ПССО, СШСВ Нису потребна 
додатна средства 

Активност 7.1.1.3.2.2. Реализација 8. СОШОВ-
а 

Реализован 8. 
СОШОВ 

Извештај Мотивисаност свих 
учесника у 
реалзацији 

ПССО, СШСВ, Град 
домаћин 

АПВ, ЈЛС 

Пoсебан циљ 7.1.1.4. Створени услови за увођење наставе физичког васпитања на универзитетима 
Мера 7.1.1.4.1. Покретање иницијативе за повратак наставе физичког васпитања на универзитетима 
Активност 7.1.1.4.1.1. Спровођење 
истраживања на тему заинтересованости 
студената новосадског универзитета за 
поновно увођење наставе физичког васпитања 
на универзитету 

Спроведено 
истраживање 

Анализа 
истраживања и 
извештај 

Заинтересованост 
студената и 
универзитета 

ПССО, УНС, ФСФВ ПССО, ФСФВ  

Активност 7.1.1.4.1.2. Реализација „Пилот“ 
пројеката за организовање спортских 
активности студентима са новосадског 
универзитета 

Реализован пројекат Извештај о 
реализованом 
пројекту 

Мотивисаност и 
заинтересованост 
студената 

ПССО, ПСВОНД, 
УНС, ФСФВ 

АПВ, УНС 

Активност 7.1.1.4.1.3. Спровођење 
истраживања о ефектима реализације пројекта 
организовања спортских активности за 
студенте новосадског универзитета 

Спроведено 
истраживање 

Анализа 
истраживања и 
извештај 

Заинтересованост 
студената и 
универзитета 

ПССО, ПСВОНД, 
УНС, ФСФВ 

ПССО, ФСФВ 

Активност 7.1.1.4.1.4. Израда препорука за 
покретање иницијативе за поновно увођење 
физичког васпитања на универзитетима 

Урађене препоруке Извештај Испуњеност услова 
за израду препоруке 

ПССО, ПСВОНД, 
УНС, ФСФВ 

Нису потребна 
додатна средства 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

Пoсебан циљ 7.1.1.5. Побољшан стручно-педагошки рад и унапређена институционална сарадња у оквиру школског и универзитетског спорта 
Мера 7.1.1.5.1. Подизање нивоа стручног рада у школском и универзитетском спорту 
Активност 7.1.1.5.1.1. Организација стручних 
трибина, семинара и симпозијума у циљу 
едукације наставника разредне наставе, 
наставника физичког васпитања, координатора 
школског спорта, секретара школских 
спортских савеза и директора школа 

Број организованих 
стручних 
трибина,семинара и 
симпозијума на тему 
школског и 
универзитетског 
спорта 
 

Извештај Заинтересованост 
наставника разредне 
наставе, наставника 
физичког васпитања, 
координатора 
школског спорта, 
секретара школских 
спортских савеза и 
директора школа 

ПЗСМС, ПССО, 
СШСВ, ДПФВВ, 
ДУВ, Школе 

АПВ, ЈЛС 

Пoсебан циљ 7.1.1.6. Подстакнуто значајније укључивање јединица локалних самоуправа у реализацију и унапређење школског и универзитетског 
спорта 
Мера 7.1.1.6.1. Адекватно позиционирање школског спорта у програмима развоја спорта у буџету на нивоу локалне самоуправе (Школски спорт као 
приотитет) 
Активност 7.1.1.6.1.1. Дефинисање модела 
функционисања  школског спорта  у оквиру 
развоја спорта на нивоу локалних самоуправа 

Дефинисан модел Извештај Школски спорт 
препознат као 
приоритет у 
програмау развоја 
спорта у ЈЛС 

ПССО, ЈЛС Нису потребна 
додатна средства 

Активност 7.1.1.6.1.2. Израда препорука за 
финансирање школског спорта на нивоу 
локалних самоуправа 

Израђене препоруке Извештај Школски спорт 
препознат као 
приоритет у 
програмау развоја 
спорта у ЈЛС 

ПССО, ЈЛС Нису потребна 
додатна средства 

Пoсебан циљ 7.1.1.7. Побољшано медијско праћење и промоција школског и универзитетског спорта у циљу неговања културе спортског понашања, 
фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и поред њих 
Мера 7.1.1.7.1. Популарисање предшколског, школског и универзитетског спорта  кроз већу медијску присутност и истицања јавног значаја школског 
спорта 
Активност 7.1.1.7.1.1. Израда медијског плана 
у циљу популаризације предшколског, 
школског  и универзитетског спорта 

Израђен медијски 
план 

Извештај Заинтересованост 
медија 

ПССО Нису потребна 
додатна средства 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

Активност 7.1.1.7.1.2. Реализација медијског 
плана у циљу популаризације предшколског, 
школског  и универзитетског спорта 

Број објава у 
медијима 
Број 
специјализованих 
емисија 

Прес и видео 
клипинг 

Заинтересованос 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, СШСВ, ССВ, 
школе, спортске 
организације, медији 

АПВ, ЈЛС, СШСВ, 
спортске 
организације, медији 
(донаторство, 
спонзорство) 

Активност 7.1.1.7.1.3. Реализовање програма и 
пројеката у циљу промоције фер плеја, 
толеранције и поштовања различитости 

Број реализованих 
програма 

Извештај Заинтересованост 
предшколских 
установа, школа и 
универзитета 

ПССО, СШСВ, ССВ, 
школе, спортске 
организације 

АПВ, ЈЛС 

 



7.2. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ, ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА БАВЉЕЊА ГРАЂАНА СПОРТОМ 
 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ 

И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

Општи циљ 7.2.1. Повећан обухват бављења грађана спортом кроз развој спортске рекреације   
Посебан циљ 7.2.1.1. Подстакнуто јачање свести о важности редовне физичке активности   
Мера 7.2.1.1.1. Медијска промоција редовне физичке активности у функцији здравља 
Активност 7.2.1.1.1.1. Медијска кампања о 
потреби физичке активности 

Израђен медијски 
план,  
Број реализованих 
кампања, 
Број објава 

Прес и видео 
клипинг,  
извештај 

Заинтересованост и 
мотивисаност  свих 
субјеката 

ПЗСМС, ПССО, 
медији 

 АПВ, спортске 
организације 

Активност 7.2.1.1.1.2. Покретање портала који 
повезује владине, невладине и спортске 
организације које промовишу и организују 
редовну физичку активност 

Број корисника 
портала 

Извештај Заинтересованост и 
мотивисаност  свих 
субјеката 

ПССО, препознати 
покрајински 
грански спортски 
савези у области 
спортске 
рекреације 

АПВ, донаторска 
средства 

Пoсебан циљ 7.2.1.2. Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортском рекреацијом 
Мера 7.2.1.2.1. Изградња, реконструкција, адаптација и санација отворених и затворених објеката  за спорт и рекреацију грађана 
Активност 7.2.1.2.1.1. Изградња, обележавање 
и одржавање стаза за шетњу и планинарење 

Број реализованих 
пројеката 

Извештај Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ЈЛС, 
спортске 
организације 

АПВ 

Активност 7.2.1.2.1.2. Изградња Трим стаза и 
Стаза здравља 

Број изграђених Трим 
стаза и Стази здравља 

Извештај Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ЈЛС АПВ 

Активност 7.2.1.2.1.3. Изградња стаза за 
бицикле и ролере 

Број изграђених стаза 
за бицикле и ролере 

Извештај Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ЈЛС АПВ 

Активност 7.2.1.2.1.4. Изградња јавних 
вежбалишта на отвореном 

Број изграђених 
јавних вежбалишта 

Извештај Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ЈЛС АПВ 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ 

И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

Пoсебан циљ 7.2.1.3. Подстакнуто значајније укључивање јединица локалних самоуправа у финансирање и реализацију програмских активности из 
области спортске рекреације 
Мера 7.2.1.3.1.Адекватно позиционирање области спортске рекреације у оквиру програма развоја спорта и буџета за спорт на нивоу јединица локалних 
самоуправа 
Активност 7.2.1.3.1.1. Дефинисање области 
спортске рекреације као приоритета у 
програмима развоја спорта на нивоу јединица 
локалне самоуправе 

Број усвојених 
програма развоја са 
спортском 
рекреацијом као 
приоритетом 

Програми развоја 
спорта на нивоу ЈЛС 

Дефинисани 
приоритети у складу 
са Националном 
стратегијом развоја 
спорта 2014-2018 

ПССО, ЈЛС  Нису потребна 
додатна средства 

Активност 7.2.1.3.1.2. Развој неопходних 
механизама за реализацију и финансирање 
програмских активности у области спортске 
рекреације 
 

Број утврђених 
механизама  

Донете одлуке, 
процедуре, 
правилници 

Област спортске 
рекреације 
препозната као 
приоритет у 
буџетима ЈЛС 

ЈЛС, ТСС, спортске 
организације 

Нису потребна 
додатна средства 

Активност 7.2.1.3.1.3. Укључивање ЈЛС у 
системску израду пројеката и праћење развоја 
спортске рекреације, посебно младих, жена, 
старих и особа са инвалидитетом 

Број укључених 
јединица локалне 
самопправе 

Извештаји о 
реализованим 
пројектима 

Заинтересованост 
ЈЛС 

ЈЛС, спортске 
организације 

АПВ, ЈЛС 

Пoсебан циљ 7.2.1.4. Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз правилнике и унапређење стручних потенцијала с циљем 
израде критеријума за финансирање ове области 
Мера 7.2.1.4.1. Дефинисање критеријума у области спортске рекреације  и критеријума за финансирање 
Активност 7.2.1.4.1.1. Израда критеријума за 
вредновање и обављање спортских активности 
и спортских делатности у области спортске 
рекреације 

Израђени критеријуми Правилник са 
утврђеним 
критеријумима 

Заинтересованост 
ПССО и ПГС за 
област спортске 
рекреације 

ПССО, ПГС за 
област спортске 
рекреације 

Нису потребна 
додатна средства 

Мера 7.2.1.4.2. Унапређење стручних потенцијала у спортској рекреацији  и спорту особа са инвалидитетом 
Активност 7.2.1.4.2.1. Едукација и 
лиценцирање спортских стручњака у спортској 
рекреацији 

Број едукованих и 
лиценцираних 
спортских стручњака 

Листе присутности, 
извештаји  

Заинтересованост и 
мотивисаност 
спортских стручњака 

ПССО, ПЗСМС, 
ПГС за област 
спортске 
рекреације 

АПВ 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ 

И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

Активност 7.2.1.4.2.2. Организација стручних 
трибина и семинара 

Број одржаних 
стручних семинара и 
трибина 

Листе присутности, 
извештаји 

Заинтересованост 
свих актера  

ПССО, ПЗСМС, 
ПГС за област 
спортске 
рекреације 

АПВ 

Активност 7.2.1.4.2.3. Организација 
регионалних, националних и међународних 
стручних конференција 

Број организованих 
регионалних, 
националних и 
међународних 
конференција 

Листе присутности, 
извештаји 

Заинтересованост 
свих актера 

ПССО, ПЗСМС, 
ПГС за област 
спортске 
рекреације 

АПВ 

Пoсебан циљ 7.2.1.5. Унапређена сарадња са школским и универзитетским спортом, врхунским спортом, спортом у војсци и полицији, радничким 
спортом и спортом на селу у циљу повећања обухвата бављења спортом  у свим сегментима становништва посебно деце, младих, жена, особа са 
инвалидитетом и старих 
Мера 7.2.1.5.1. Обједињавање програма и активности из области спортске рекреације, предшколског, школског и универзитетског спорта, радничког 
спорта, врхунског спорта у циљу повећања обухвата бављења спортом свих сегмената становништва 
Активност 7.2.1.5.1.1. Успостављање сарадње 
између организација из области спортске 
рекреације, предшколског, школског и 
универзитетског спорта, радничког спорта и 
врхунског спорта кроз потписивање споразума 
о сарадњи и реализацију утврђених активности 

Број остварених 
сарадњи 
Број потписаних 
споразума 
Број реализованих 
активности 

Извештај Заинтересованост и 
мотивисаност свих 
актера 

ПССО, ПГС Нису потребна 
додатна средства 

Активност 7.2.1.5.1.2. Сарадња са синдикатима 
и ЈЛС у циљу унапређења радничког спорта 

Број остварених 
сарадњи 

Извештај Заинтересованост и 
мотивисаност свих 
актера 

ПССО, ПГС, 
СССВ, ЈЛС 

Нису потребна 
додатна средства 

Активност 7.2.1.5.1.3. Подршка реализацији и 
унапређењу система спортске олимпијаде 
радника Војводине 

Број подржаних 
пројеката у оквиру 12-
ог циклуса СОРВ-а  

Извештај Заинтересованост и 
мотивисаност свих 
актера 

ПССО, ПГС АПВ, ЈЛС, 
Донаторска средства 

Активност 7.2.1.5.1.4. Континуирано праћење 
здравствене способности учесника спортске 
олимпијаде радника Војводине 

Број извршених 
прегледа 

Извештај Заинтересованост 
свих актера 

ПЗСМС, СССВ,  Предузећа  

Пoсебан циљ 7.2.1.6. Унапређена сарадња са савезима пензионера, невладиним организацијама и гранским спортским савезима ради повећања обухвата 
и развоја нових облика и садржаја који су намењени старим особама у функцији одржавања здравља, виталности и дигнитета 
Мера 7.2.1.6.1.Формирање међуресорне координације области здравља, културе, просвете, социјалне политике и спорта 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ 

И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

Активност 7.2.1.6.1.1.Едукација и усавршавање 
волонтера и спортских стручњака за рад са 
старим особама 

Број едукованих  
волонтера и 
спортских стручњака 

Извештај Заинтересованост и 
мотивисаност свих 
актера 

ПССО, ПСЗ, 
ПСКЈИОВЗ, 
ПССПДРП, ЈЛС, 
ПГС за област 
спортске 
рекреације 

АПВ, ЈЛС 

Активност 7.2.1.6.1.2. Подстицање оснивања и 
рада актива и група за вежбање старих особа 
при спортским клубовима, спортским 
друштвима и културно уметничким друштвима 

Број основаних актива 
и реализованих 
програма 

Извештај Заинтересованост и 
мотивисаност свих 
актера 

ПССО, ПСЗ, 
ПСКЈИОВЗ, 
ПССПДРП, ЈЛС, 
ПГС за област 
спортске 
рекреације 

АПВ, ЈЛС 

Активност 7.2.1.6.1.3. Промотивне акције и 
манифестације типа Дан изазова, Светски дан 
пешачења, Дан без аутомобила, олимпијада 
спорта и културе особа трећег доба 

Број група које 
редовно вежбају неку 
од наведених 
цикличних активности 

Извештај Заинтересованост и 
мотивисаност свих 
актера 

ПССО, ПСЗ, 
ПСКЈИОВЗ, 
ПССПДРП, ЈЛС, 
ПГС за област 
спортске 
рекреације 

АПВ, ЈЛС 

 

 



7.3. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ СПОРТА 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ 

И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Општи циљ 7.3.1. Обезбеђени услови за развоја и унапређење врхунског спорта   
Посебан циљ 7.3.1.1. Подигнути капацитети и даље унапређење стручног рада у области врхунског спорта   
Мера: 7.3.1.1.1.  Стварање услова за унапређење стручног рада у области врхунског спорта 
Активност 7.3.1.1.1.1.  Подизање капацитета 
Покрајинског завода за спорт и медину спорта 
у функцији унапређења дијагностике 
тренираности спортиста (израда протокола за 
тестирање спортиста за сваку грану спорта, 
набавка потребне опреме, перманентна 
едукација стручног кадра Завода за израду 
извештаја о спроведеним тестирањима, ...) 

Број израђених 
проткола за 
тестирање 
Број стручних 
едукација 
Количина набављене 
опреме 

Извештај надлежних 
институција 
организатора 
стручних скупова 

Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПЗСМС, ПГСС, 
Спортске 
организације 

АПВ, ПЗСМС, 

Активност 7.3.1.1.1.2.  Успостављање система 
праћења тренираности врхунских спортиста и 
идентификованих спортских талената кроз 
перманентна тестирања, израду препорука за 
унпапређење и праћење  тренажног процеса   

Број тестираних 
спортиста 
Број израђених 
извештаја 
Број израђених 
препорука 
Број израђених 
анализа 

Извештај Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПЗСМС, ПГСС, 
Спортске 
организације 

АПВ, ПЗСМС, 

Активност 7.3.1.1.1.3.  Континуирана 
активност на усавршавању спортских 
стручњака који раде са врхунским спортистима 
путем семинара, стручних скупова и предавања 

Број организованих 
семинара, стручних 
скупова, предавања и 
број екукованих сп. 
стручњака 

Извештај надлежних 
институција 
организатора 
стручних скупова 

Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ПГСС, 
ПЗСМС, Спортске 
организације 

АПВ, ЈЛС 

Активност 7.3.1.1.1.4.  Издавање стручних 
материјала (књиге, брошуре, панели, видео...)  

Број издатих 
стручних материјала 

Објаве у 
референтним 
часописима 

Заинтересованост 
научних радника, 
институција, 
спортских стручњака 

ПССО,  АВУ, 
ПЗСМС, ПГСС, 
Спортске 
организације 

АПВ, ПГСС, ЈЛС 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ 

И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Активност 7.3.1.1.1.5.  Активности на 
обезбеђењу  дозволе за рад (лиценце) свих 
спортских стручњака који раде са врхунским 
спортистима 

Број спроведених 
активности 

Извештаји  Заинтересованост 
спортских стручњака 
и спортских 
организација 

ПГСС, ПЗСМС, 
АВУ, Спортске 
организације 

АПВ, ПГСС, ЈЛС 
Спортске 
организације 

Пoсебан циљ 7.3.1.2. Створени  услови  за одржавање  и  даље  постизање  врхунског спортског резултата 
Мера: 7.3.1.2.1. Унапређење спортске инфраструктуре  и опреме која се налази у функцији припрема врхунских спортиста 
Активност 7.3.1.2.1.1.  Утврђивање 
приоритета за улагање у спортску 
инфраструктуру од значаја за постизање 
врхунског спортског резултата 

Утврђени приоритети Извештај Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО,  ПГСС, ЈЛС, 
Спортске 
организације 

АПВ, ЈЛС, Спортске 
организације, 
Донаторска средства 

Активност 7.3.1.2.1.2.  Континуирано  улагање 
у спортску инфраструктуру према претходно 
утврђеним приоритетима од значаја за 
постизавање врхунског спортског резултата 

Број сп. објеката у 
којима је вршено 
улагање (изградња, 
санација, 
адаптација...) 

Извештаји  Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО,  ПГСС, ЈЛС, 
Спортске 
организације 

АПВ, ЈЛС, Спортске 
организације, 
Донаторска средства 

Активност 7.3.1.2.1.3.  Континуирано  улагање 
у набавку квалитетне спортске опреме за 
врхунске спортисте 

Број и врста спортске 
опреме и број 
врхунских спортиста 

Извештаји  Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО,  ПГСС, ЈЛС, 
Спортске 
организације 

АПВ, ЈЛС, Спортске 
организације, 
Донаторска средства 

Пoсебан циљ 7.3.1.3. Унапређени услови за развој спортисте до врхунског резултата 
Мера: 7.3.1.3.1. Системско финансирање и праћење реализације програма врхунских спортиста  
Активност 7.3.1.3.1.1.  Израда Правилника о 
финансирању перспективних спортиста и 
перспективних тренера у АП Војводини 

Израђен правилник Информација 
Извештај 

Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ПГСС АПВ 

Активност 7.3.1.3.1.2.  Реализација пројекта 
„Спортски таленти Војводине“  

Реализован пројекат 
Број финансираних 
перспективних 
спортиста  
Број финансираних 
перспективних 
тренера 

Извештај Заинтересованост и 
мотивисаност 
спортских клубова и 
покрајинских 
спортских гранских 
савеза 

ПССО, ПГСС, 
спортски клубови 

АПВ 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ 

И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Пoсебан циљ 7.3.1.4. Дефинисана и унапређена област професионалног спорта 
Мера: 7.3.1.4.1.  Нормативно уређење области професионланог спорта у АП Војводини 
Активност 7.3.1.4.1.1.  Израда предлога мера и 
активности у циљу дефинисиања област 
професионалног спорта 

Број предложених 
мера 
Број предложених 
активности 

Извештај Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО Нису потребна 
додатна средства 

 



7.4. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

Општи циљ 7.4.1. Развијена спортска инфраструктура   
Посебан циљ 7.4.1.1. Евидентирани спортски објекти и успостављена база података   
Mера 7.4.1.1.1. Завршетак процеса евидентирања спортских објеката у АП Војводини 
Aктивност 7.4.1.1.1.1. Анализа  актуелног 
стања евидентираних спортских објеката у 
матичној/националној евиденцији  

Број анализираних 
субјеката 

База података у 
националној 
евиденцији 
спортских објеката 

Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ПЗСМС и 
ЗСМСРС  

Нису потребна 
додатна средства 

Aктивност 7.4.1.1.1.2. Подстицање ЈЛС у 
извршењу обавезе евидентирања  спортских 
објеката са територије АПВ и праћење процеса 
уписа у евиденцију 

Број евидентираних 
спортских објеката 
Број ЈЛС које су 
извршиле обавезу 

Извештај Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ПЗСМС и 
ЗСМСРС 

Нису потребна 
додатна средства 

Aктивност 7.4.1.1.1.3. Анализа преузетих 
података из националне евиденције за спортске 
објекте на територији АПВ 

Израђена анализа База података у 
националној 
евиденцији 
спортских објеката 

Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ПЗСМС и 
ЗСМСРС 

Нису потребна 
додатна средства 

Aктивност 7.4.1.1.1.4. Израда предлога 
информатичког програма спортских објеката у 
АП Војводини -  „Спортска мапа Војводине“  

Израђен предлог 
информатичког 
програма  „Спортска 
мапа Војводине“ 

Информација Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ПЗСМС и 
ЗСМСРС 

АПВ 

Пoсебан циљ 7.4.1.2. Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура  у АП Војводини 
Mера 7.4.1.2.1. Утврђени приоритети,  усвојени програми финансирања, обезбеђена финансијска средства и реализовани пројекти   
Aктивност 7.4.1.2.1.1. Анализа стања 
спортских објеката,  

Израђена анализа 
 

Извештај Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ПЗСМС и 
ЗСМСРС 

АПВ 

Aктивност 7.4.1.2.1.2. Утврђивање 
критеријума за одабир приоритета 

Израђени 
критеријуми 
 

Акт о утврђеним 
критеријумима 

Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ПЗСМС и 
ЗСМСРС 

Нису потребна 
додатна средства 

Aктивност 7.4.1.2.1.3.  Утврђивање 
приоритета за финансирање пројеката 

Утврђени приоритети Листа приоритета Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ПЗСМС и 
ЗСМСРС 

Нису потребна 
додатна средства 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

Mера 7.4.1.2.2. Дефинисање програма за изградњу, реконструкцију и санацију пројеката   
Aктивност 7.4.1.2.2.1. Креирање и спровођење 
програма изградње и реконструкције 
спортских објеката  

Израђен програм 
 

Званични сајт  ПССО 
и УКУ 

Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ПЗСМС, УКУ  Нису потребна 
додатна средства 

Mера 7.4.1.3.1. Препознавање спортских објеката од значаја за АП Војводину 
Активност  7.4.1.3.1.1. Израда акта који ће 
ближе уредити  критеријуме за избор објеката 
од значај за АП Војводину 
 

Израђен акт Донет и усвојен акт о 
критеријума за избор 

Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ПЗСМС, Нису потребна 
додатна средства 

Активност  7.4.1.3.1.2. Утврђивање спортских 
објеката од значаја за АП Војводину 

Број спортских 
објеката од значаја за 
АП Војводину 

Одлука Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО Нису потребна 
додатна средства 

Пoсебан циљ 7.4.1.3.  Пројекат изградње тренажног центра „Летенка“ 
Mера 7.4.1.3.1. Припрема документације за реализациу пројекта тренажног центра „Летенка“  
Aктивност 7.4.1.3.1.1. Решавање имовинско 
правних односа  и припрема неопходне 
документације 

Решени имовинско 
правни односи 
Припремљена 
неопходна 
документација  

Решење о промени 
намене и права 
кориштења 
земљишта 
Закључак Владе 

Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ПЗСМС, 
Министарство 
пољопривреде, РГЗ, 
покрајинкса дирекција 
за имовину, 
Републичка дирекција 
за имовину,Влада АПВ 

АПВ 

Aктивност 7.4.1.3.1.2. Израда пројектно 
техничке документације и исходовање 
неопходних дозвола 

Израђена пројектно 
техничка 
дикументација 
Исходоване дозволе 

ЦЕОП Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ПЗСМС АПВ 

Mера 7.4.1.4.1. Изградња прве фазе тренажног центра „Летенка“  
Aктивност  7.4.1.4.1.1. Извођење радова  прве 
фазе 

Изграђени објекти 
обухваћени првом 
фазом  

Градилишна 
документација и увид 
у локацију 

Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ПЗСМС АПВ, ПЗСМС 

Aктивност  7.4.1.4.1.2. Вршење  техничког 
пријема објеката, исходовање употребних/е 
дозвола/е 

Извршен технички 
пријем, 
Исходована 
употребна дозвола 

ЦЕОП Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ПЗСМС АПВ, ПЗСМС 



8.1. ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА СПОРТА НА СВИМ НИВОИМА У АП ВОЈВОДИНИ 
 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Општи циљ 8.1.1. Подигнути капацитети спорта на свим нивоима   
Посебан циљ 8.1.1.1. Повећани капацитети организација у области спорта за програмско финансирање 
њихове активности и делатности из јавних прихода (планирање, реализација, контрола) 

  

Мера: 8.1.1.1.1.  Подизање капацитета Спортског савеза Војводине и покрајинских  гранских савеза у области планирања, програмирања, праћења, 
реализације и извештавања за програме савеза средствима из буџета АП Војводине 
Активност 8.1.1.1.1. 1.  Организација 
стручних скупова и семинара у области 
планирања, програмирања, праћења, 
реализације и извештавања за програме 
финансираних средствима из буџета 

Број организованих 
стручних скупова и 
семинара и број 
едукованих учесника 
едукација 

Извештај Заинтересованост и 
мотивисаност ССВ 

ПССО, ССВ,  
ПЗСМС 

Нису потребна 
додатна средства 

Активност 8.1.1.1.1. 2.  Израда Упутства за 
извештавање о реализованом програму 

Израђено Упутства 
за извештавање о 
реализованом 
програму 

Извештај Заинтересованост и 
мотивисаност ССВ 

ПССО, ССВ,  
ПЗСМС 

Нису потребна 
додатна средства 

Мера: 8.1.1.1.2.  Подизање капацитета територијалних спортских савеза и спортских организација (клубова) који се финансирају у АП Војводини и 
јединицама локалне самоуправе  у области планирања, програмирања, праћења, реализације и извештавања за програме савеза средствима из буџета 
Активност 8.1.1.1.2. 1.  Организација 
стручних скупова и семинара у области 
планирања, програмирања, праћења, 
реализације и извештавања за програме 
финансираних средствима из буџета 

Број организованих 
стручних скупова и 
семинара и број 
едукованих 
учесника едукација 

Извештај Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ЈЛС, 
ССВ, ПЗСМС 

Нису потребна 
додатна средства 

Активност 8.1.1.1.2. 2.  Анализа стања и 
финансирања спорта у јединицама локалне 
самоуправе 

Израђена Анализа Извештај Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ПЗСМС, 
ЈЛС, ССВ 

Нису потребна 
додатна средства 

Активност 8.1.1.1.2.3.  Анализа програма 
развоја спорта на територији јединица локалне 
самоуправе у сегменту финансирања програма 

Анализирани 
програми 

Извештај Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ЈЛС, 
ССВ, ПЗСМС 

Нису потребна 
додатна средства 

      



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Пoсебан циљ 8.1.1.2. Унапређено праћење и контрола финансијских токова организација у области спорта које се финансирају из буџета АП Војводине 

Мера: 8.1.1.2.1 Стварање јединственог информационог система за праћење реализације програма финансираних на нивоу АП Војводине 
Активност 8.1.1.2.1.1. Израда софтвера којим 
ће се пратити финансијски токови спортских 
организација у АП Војводини - корисника 
буџетских средства из свих извора буџетског 
финансирања 
 

Израђен софтвер  Информација о 
употреби софтвера 

Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ЈЛС АПВ, донаторска 
средства 

Активност 8.1.1.2.1.2. Обезбеђивање свих 
услова за употребу софтвера у АП Војводини 
 

Број едукованих 
кадрова за 
коришћење софтвера 
Количина обезбеђене 
опреме  

Информација о 
употреби софтвера 

Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ЈЛС АПВ, донаторска 
средства 

Пoсебан циљ 8.1.1.3. Повећани капацитети организација у области спорта за аплицирање ка фондовима Европске уније и другим приступним 
фондовима 
Мера: 8.1.1.3.1. Подизање капацитета Спортског савеза Војводине, покрајинских гранских савеза и територијалних спортских савеза  у области писања 
пројеката у ЕУ формату 
Активност 8.1.1.3.1.1. Организација стручних 
скупова и семинара у области писања 
пројеката у ЕУ формату   

Број организованих 
стручних скупова и 
семинара и број 
едукованих учесника 
едукација 

Извештај, листе 
присутности 

Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, организације 
из области спорта 

АПВ, ЈЛС 

Активност 8.1.1.3.1.2.  Коришћење 
приступних фондова (Ерасмус +, ИПА, 
погранична сарадња...) 

Учешће организација 
на међународним 
конкурсима, број 
одобрених предлога 
пројеката 

Веб сајт Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, организације 
из области спорта 

АПВ, ЈЛС 

Пoсебан циљ 8.1.1.4. Унапређена стручност и капацитет спортских организација за писање пројеката и понуда ка спонзорима и донаторима 
Мера: 8.1.1.4.1.  Подизање капацитета Спортског савеза Војводине, покрајинских гранских савеза и територијалних спортских савеза за писање 
пројеката и понуда спонзорима и донаторима 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Активност 8.1.1.4.1.1.  Организација 
стручних скупова и семинара у области 
планирања, програмирања, праћења, 
реализације и извештавања за писање 
пројеката и понуда спонзорима и донаторима 

Број организованих 
стручних скупова и 
семинара и број 
едукованих учесника 
едукација 

Извештај, листе 
присутности 

Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ССВ, ПЗСМС АПВ 

Пoсебан циљ 8.1.1.5. Унапређена стручност и капацитет спортских организација у јединицама локалних самоуправа 
Мера: 8.1.1.5.1. Подизање капацитета спортских организација у јединицама  локалних самоуправа за писање пројеката и понуда спонзорима и 
донаторима 
Активност 8.1.1.5.1.1.  Организација 
стручних скупова и семинара у области 
планирања, програмирања, праћења, 
реализације и извештавања за писање 
пројеката и понуда спонзорима и донаторима 

Број организованих 
стручних скупова и 
семинара и број 
едукованих учесника 
едукација 

Извештај, листе 
присутности 

Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ССВ, ПЗСМС, 
ЈЛС 

ЈЛС 

Пoсебан циљ 8.1.1.6. Усвојена категоризација спортских организација у АП Војводини 
Мера: 8.1.1.6.1.   Категорисање  и рангирање спортских организација на нивоу АП Војводине 
Активност 8.1.1.6.1.1.  Израда критеријума за 
категорисање спортских организација и 
њихово рангирање на нивоу АП Војводине 

Израђени 
критеријуми и акти 
за категорисање 
спортских 
организација 

Правилник Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ЈЛС, ССВ, ТСС Нису потребна 
додатна средства 

Пoсебан циљ 8.1.1.7. Перманентно праћени и анализирани односи остварених спортских резултата у односу на уложена средства из буџета и других 
извора финансирања 
Мера: 8.1.1.7.1.  Компаративна анализа улагања у спорт из свих извора са постигнутим резултатима 
Активност 8.1.1.7.1.1.  Анализа финансирања 
спорта у АП Војводини 

Израђена анализа 
финансирања 
спорта у АП 
Војводини 

Извештај Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ССВ, ПЗСМС, 
ЈЛС 

Нису потребна 
додатна средства 

Активност 8.1.1.7.1.2.  Анализа постигнутих 
спортских резултата 

Израђена анализа 
постигнутих 
спортских 
резултата 

Извештај Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ССВ, 
ПЗСМС, ЈЛС 

Нису потребна 
додатна средства 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Активност 8.1.1.7.1.3.  Компаративна 
анализа добијених резултата 

Израђена 
компаративна 
анализа 
добијених 
резултата 

Извештај Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ССВ, 
ПЗСМС, ЈЛС 

Нису потребна 
додатна средства 

Пoсебан циљ 8.1.1.8. Усвојени планови развоја спорта у јединицама локалних самоуправа на територији АП Војводине 
Мера: 8.1.1.8.1.  Подршка јединицама локланих самоурава у изради и примени програма развоја спорта 
Активност 8.1.1.8.1.1.  Организација стручних 
трибина и састанака са представницима ЈЛС  

Број одржаних 
стручних трибина и 
састанака 

Извештаји Заинтересованост 
ЈЛС 

ПССО, ЈЛС Нису потребна 
додатна средства 

 



8.2. СТРУЧНО И НАУЧНО – ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У СПОРТУ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ 

И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Општи циљ 8.2.1. Унапређен стручни и научно-истраживачки рад у спорту и информациони системи   
Посебан циљ 8.2.1.1. Унапређен стручни рад у спорту   
Мера: 8.2.1.1.1.  Унапређен систем едукације спортских стручњака и стручњака у спорту 
Активност 8.2.1.1.1.1.  Унапређење стручног 
оспособљавања спортских стручњака и 
стручњака у спорту 

Број нових курикулума 
за програм стручног 
оспособљавања 

Извештај Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПЗСМС, ВШУ АПВ 

Активност 8.2.1.1.1.2.  Стручно 
оспособљавања и образовање бивших 
врхунских спортиста  

Број стручно 
оспособљених и 
образованих бивших 
врхунских спортиста 

Извештај 
Дипломе 

Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПЗСМС, ВШУ АПВ 

Активност 8.2.1.1.1.3. Организација стручних 
семинара по областима које су значајне за 
тренажни процес и такмичење 

Број организованих 
семинара 

Извештаји, 
Листе присутности 

Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПЗСМС АПВ 

Активност 8.2.1.1.1.4. Издавање стручних 
публикација из свих области  

Број објављених 
стручних публикација 

Објаве у 
референтним 
часописима 

Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПЗСМС АПВ 

Активност 8.2.1.1.1.5. Утврђивање листе 
спортских стручних надзорника и 
обезбеђивање услова за њихов рад 

Утврђена листа 
Обезбеђени услови за 
рад 

Извештај 
Финансијски 
извештај 

Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПЗСМС АПВ 

Активност 8.2.1.1.1.6. Израда плана 
реализације стручног надзора на територији 
АП Војводине 

Израђен план Извештај Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПЗСМС АПВ 

Пoсебан циљ 8.2.1.2. Унапређен научно-истраживачки рад у спорту 
Мера: 8.2.1.2.1. Успостављање система подршке научно-истраживачком раду 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ 

И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Активност 8.2.1.2.1.1.  Израда и реализација 
научно-истраживачких пројеката из свих 
области спорта 

Број одобрених 
пројеката 
Број израђених и 
реализованих пројеката 

Извештаји и анализе Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, 
Високошколске 
установе 
(факултети) 

ПССО, 
Високошколске 
установе 

Пoсебан циљ 8.2.1.3. Подизање капацитета Покрајинског завода за спорт и медицину спорта уз повезивање са високошколским установама 
Мера: 8.2.1.3.1.  Повезивање Покрајинског завода за спорт и медицину спорта са високошколским установама 
Активност 8.2.1.3.1.1. Потписивање 
протокола о сарадњи ПЗСМС са 
високошколским установама 

Број потписаних 
протокола 

Извештаји и анализе Заинтересованост 
ПЗСМС и 
високошколских 
установа 

ПЗСМС и 
високошколске 
установе 

ПЗСМС и 
високошколске 
установе 

Активност 8.2.1.3.1.2. Успостављање 
система издавачке, научне, истраживачко-
развојне и библиотечке делатности у области 
спорта и медицине спорта у сарадњи са 
високошколским установама 

Успостављен систем 
Број објављених радова 
Број научних дела 

Извештаји и анализе Заинтересованост 
ПЗСМС и 
високошколских 
установа 

ПЗСМС и 
високошколске 
установе 

ПЗСМС и 
високошколске 
установе 

Пoсебан циљ 8.2.1.4. Унапређен информациони систем у спорту у АП Војводини 
Мера 8.2.1.4.1. Иновирање постојећег информационог система спорта у АП Војводини - web портал eSavezi (www.sportal.org.rs) 
Активност 8.2.1.4.1.1. Набавка сервера и 
пратеће опреме за техничко унапређење 
информационог система спорта у АП 
Војводини - web портал eSavezi 
(www.sportal.org.rs) 

Обезбеђен сервер и 
пратећа опрема 

Извештај Заинтересованост 
ПССО 

ПССО АПВ 

Активност 8.2.1.4.1.2. Набавка софтвера за 
унапређење информационог система спорта у 
АП Војводини - web портал eSavezi 
(www.sportal.org.rs) 

Обезбеђен софтвер Извештај Заинтересованост 
ПССО 

ПССО АПВ 

Активност 8.2.1.4.1.3. Ажиурирање података 
и креирање нових база  

Ажурирани подаци 
Креиране нове базе 

Извештај Заинтересованост 
ПССО 

ПССО, ПЗСМС, 
ССВ, ПГСС, ТСС, 
ЈЛС 

Нису потребна 
додатна средства 

Активност 8.2.1.4.1.4. ECDL обука будућих 
корисника  информационог система спорта у 
АП Војводини - web портал eSavezi 
(www.sportal.org.rs) 

Реализована обука 
Број обучених 
корисника 

Извештај Заинтересованост 
ПССО 

ПССО АПВ 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ 

И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Активност 8.2.1.4.1.5. Набавка ECDL лиценце 
и индекса за сертификовање полазника 
курсева 

Обезбеђена  ECDL 
лиценца и индекси за 
сртификовањеполазника 
курсева 

Лиценца Заинтересованост 
ПССО 

ПССО АПВ 

Активност 8.2.1.4.1.6. Организација ECDL 
обуке 

Број сертификованих 
ECDL полазника 

Извештаји о 
реализованим 
обукама, 
сертификати 

Заинтересованост 
ПССО 

ПССО АПВ 

 



8.3. МЕЂУРЕГИОНАЛНА СПОРТСКА САРАДЊА 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ 

И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Општи циљ 8.3.1. Унапређена међурегионална спортска сарадња   
Посебан циљ 8.3.1.1. Израђена регионална платформа за међурегионалну сарадњу и развој спорта   
Мера 8.3.1.1.1. Позиционирање области спорта у креирању међурегионалних политика 
Активност 8.3.1.1.1.1. Дефинисање оквира 
међурегионалне сарадње 

Дефинисани оквири 
међурегионалне 
сарадње 

Споразум Заинтересованост 
носиоца 
међурегионалне 
сарадње 

АПВ Нису потребна 
додатна средства 

Активност 8.3.1.1.1.2. Развој механизама за 
бољу координацију свих чинилаца на нивоу 
АП Војводине укључених у успостављање 
међурегионалне сарадње 

Развијени механизми Записници, 
извештаји 

Заинтересованост 
носиоца 
међурегионалне 
сарадње 

АПВ Нису потребна 
додатна средства 

Активност 8.3.1.1.1.3.  Израда плана и 
програма за реализацију пројеката у оквиру 
потписаних споразума 

Израђен план и 
програм 

Извештај Заинтересованост 
носиоца 
међурегионалне 
сарадње 

АПВ Нису потребна 
додатна средства 

Активност 8.3.1.1.1.4.  Реализација пројеката 
међурегионалне сарадње у области спорта  

Број реализованих 
пројеката 

Извештај Заинтересованост 
носиоца 
међурегионалне 
сарадње 

АПВ АПВ 

 



8.4. СПОРТ У ВОЈСЦИ 
 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ 

И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Општи циљ 8.4.1. Унапређен спорт у војсци   
Посебан циљ 8.4.1.1. Интегрисан војни и цивилни спорт   
Мера 8.4.1.1.1. Планирана и организована сарадња МО са свим чиниоцима система спорта у АП Војводине 
Активност  8.4.1.1.1.1. Подршка активностима 
за унапређење спорта у војсци предвиђеним 
Национланом стратегијом развоја спорта  

Број подржаних 
активности 
 

Извештај Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

МО, ПССО, 
Спортске 
организације 

АПВ 

 

8.5. СПОРТ У ПОЛИЦИЈИ 
 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ 

И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Општи циљ 8.5.1. Унапређен спорт у полицији   
Посебан циљ 8.5.1.1. Интегрисан полицијски и цивилни спорт   
Мера 8.5.1.1.1. Планирана и организована сарадња МУП-а са свим чиниоцима система спорта у АП Војводине 
Активност  8.5.1.5.1.1. Подршка активностима 
за унапређење спорта у полицији предвиђеним 
Национланом стратегијом развоја спорта 

Број подржаних 
активности 
 

Извештај Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

МО, ПССО, 
Спортске 
организације 

АПВ 

 
 
 



8.6. СПОРТСКИ ТУРИЗАМ И ПАРТНЕРСТВО ИЗМЕЂУ СПОРТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ 

И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Општи циљ 8.6.1 Унапређен однос спорта, туризма и животне средине   
Посебан циљ 8.6.1.1. Подстакнуте  и ојачане везе спорта, туризма и животне средине   
Мера 8.6.1.1.1. Стварање услова за квалитетније повезивање спорта, туризма и животне средине на територији АП Војводине 
Активност 8.6.1.1.1. Подизање свести грађана 
о повезаности спорта, туризма и животне 
средине 

Број кампања, 
едукација, семинара 

Извештаји Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО АПВ, Донаторска 
средства    

Активност 8.6.1.1.2. Подизање капацитета за 
искоришћавање потенцијала спортског туризма 
и заштите животне средине 

Број одржаних 
едукација 

Извештај Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ЈЛС АПВ, ЈЛС, 
Донаторска средства   

Активност 8.6.1.1.3. Подршка унапређењу 
спортско – рекреативне инфраструктуре и 
природних ресурса у функцији физичке 
активности 

Број подржаних 
пројеката 

Извештај Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ЈЛС АПВ, ЈЛС, 
Донаторска средства   

Активност 8.6.1.1.4. Брендирање спортских 
приредби од интереса за АП Војводину 

Број брендираних 
спортских приредби 

Одлука Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ЈЛС АПВ, ЈЛС, 
Донаторска средства   

Мера 8.6.1.1.2.  Побољшање енергетске ефикасности спортских објеката на територији АП Војводине 
Активност 8.6.1.1.2.1. Континуирано улагање 
у развој спортско рекреативне инфраструктуре 
уз поштовање принципа енергетске 
ефикасности и очувања животне средине 

Број подржаних 
пројеката 

Извештај Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ЈЛС АПВ, ЈЛС, 
Донаторска средства   

 
 
 
 
 
 



8.7. МЕДИЈИ У СПОРТУ 
 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ 

И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Општи циљ 8.7.1. Унапређена улога и одговорност медија за развој и промоцију спорта   
Посебан циљ 8.7.1.1. Медијска промоција спорта као здравог начина живота и мотивација грађанки и грађана Војводине за бављење спортским 
активностима 
Мера 8.7.1.1.1. Медијска промоција спорта у функцији мотивације грађанки и грађана Војводине за бављење спортско-рекреативним актвностима у 
циљу унапређења и очувања здравља 
Активност 8.7.1.1.1.1. Подршка медијским 
пројектима из области спорта 

Број подржаних 
пројеката 
Број објава 

Извештаји, прес и 
видео клипинг 

Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ПСКЈИОВЗ АПВ 

Посебан циљ 8.7.1.2. Стручно усавршени спортски новинари   
Мера 8.7.1.2.1. Установљени механизми за стручно оспособљавање спортских новинара  
Активност 8.7.1.2.1. 1. Организација стручног 
усавршавања за спортске новинаре 

Број стручних 
семинара 

Извештаји Заинтересованост 
спортских новинара 

ПССО, УН АПВ 

Активност 8.7.1.2.1. 2. Афирмација 
позитивног информисања 

Број одржаних 
активности и број 
укључених новинара 

Информација Заинтересованост 
спортских новинара 
и медија 

ПССО, УН АПВ 

Посебан циљ 8.7.1.3. Подигнута свест грађанки и грађана Војводине о позитивним вредностима спорта   
Мера 8.7.1.3.1. Акције афирмације спортских вредности  
Активност  8.7.1.3.1.1. Медијске кампање у 
циљу смањења насиља на спортским теренима 

Број медијских 
кампања, број 
емитовања и писаних 
садржаја на 
недељном нивоу, 
територијална 
покривеност 

Извештаји, прес и 
видео клипинг 

Заинтересованост 
медија и спортских 
организација 

ПССО, ЈЛС, медији  АПВ, ЈЛС   



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ 

И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Активност  8.7.1.3.1.2. Популаризовање малих 
спортских клубова и мање популарних 
спортова путем медија 

Број емитованих 
прилога, 
интересовање 
јавности за спортске 
догађаје (а да нису од 
националног и 
покрајинског значаја) 

Извештаји, прес и 
видео клипинг 

Заинтересованост 
медија и спортских 
организација 

ПССО, ЈЛС, медији АПВ, ЈЛС   

Активност  8.7.1.3.1.3. Промоција примера 
добре праксе 

Број емитованих 
прилога,  
интересовање 
јавности за примере 
(а да нису од 
националног и 
покрајинског значаја) 

Извештаји Заинтересованост 
медија 

ПССО, УН, медији АПВ 

 



8.8. НЕГАТИВНЕ ПОЈАВЕ У СПОРТУ 
 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ 

И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Општи циљ 8.8.1. Унапређене мере за спречавање свих негативних појава у спорту   
Посебан циљ 8.8.1.1. Унапређен систем којим се обезбеђује спречавање насиља и недоличног понашања на спортским приредбама 
Мера 8.8.1.1.1. Спровођење Националне стратегија за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским приредбама за период од 2013. до 
2018. године 
Активност  8.8.1.1.1.1.  Спровођење 
активности предвиђених акционим плановима 
Националне стратегије развоја спорта и 
Националне стратегије за борбу против насиља 
и недоличног понашања на спортским 
приредбама 

Број спроведених 
мера и активности 

Извештај Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ПЗСМС, АПВ    

Посебан циљ 8.8.1.2. Унапређен систем којим се обезбеђује спречавање допинга у спорту   
Мера 8.8.1.2.1. Спровођење антидопинг едукације 
Активност  8.8.1.2.1.1. Одржавање антидопинг 
едукативних предавања намењених 
спортистима, спортским стручњацима, 
стручњацима у спорту, ученицима и 
студентима 
 

Број одржаних 
едукација 
Број едукованих 
учесника 

Извештаји, листе 
присутности 

Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО, ПЗСМС АПВ 

Посебан циљ 8.8.1.3. Успостављен систем којим се обезбеђује спречавање намештања мечева и нелегалног клађења 
Мера 8.8.1.3.1. Поштовање  Конвенције  Савета Европе за борбу против намештања мечева и нелегалног клађења 
Активност  8.8.1.3.1.1.  Подстицање 
различитих активности са циљем спречавања 
намештања мечева и нелегалног клађења 

Број спроведених 
активности 

Извештај Заинтересованост 
свих учесника у 
процесу 

ПССО АПВ 

 



СКРАЋЕНИЦЕ 

АВУ Акредитоване високошколске установе 

АДАС  Антидопинг агенција Републике Србије 

АПВ Аутономна покрајина Војводина 

ПВ Покрајинска влада 

ВС Војска Србије 

ДЗ Домови здравља 

ДПФВВ Друштво педагога физичког васпитања Војводине 

ДУВ Друштво учитеља Војводине 

ЕУ  Европска унија (European Union) 

ЗСМСРС  Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије 

ИПА Европски приступни фонд 

ИЈЗС Институт за јавно здравље Србије 

ЈМС Јавни медијски сервиси 

ЈЛС  Јединица локалне самоуправе 

МОК  Међународни Олимпијски комитет (International Olympic Committee) 
МПК  Међународни Параолимпијски комитет (International Paralympic Committee) 

МО  Министарство одбране 

МПНТР Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

МОС  Министарство омладине и спорта 

МУП  Министарство унутрашњих послова 

ННГС  Надлежни национални грански савези 

ПГСС Покрајински грански спортски савези 

ОКС  Олимпијски комитет Србије 

ПВ Покрајинска влада 

ПДИ Покрајинкса дирекција за имовину 

ПОКС  Паралимпијски комитет Србије 



ПЗСМС Покрајински завод за спорт и медицину спорта 

ПССО Покрајински секретаријат за спорт и омладину 

ПСЗ Покрајински секретаријат за здравство 

ПСВОНД Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност 

ПСКЈИОВЗ Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама 

ПСОПУНМ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице 

ПССПДРП Покрајиснки секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова 

ПУ Предшколске установе 

РДИ Републичка дирекција за имовину 

РГЗ Републички геодетски завод 

СССВ Савез самосталних синдиката Војводине 

СШСВ Савез за школски спорт Војводине 

СП Савези пензионера 

СЕ Савет Европе 

СК Спортски клубови 

ССС  Спортски савез Србије 

ССВ Спортски савез Војводине 

СУ Струковна удружења 

ТСС Територијални спортски савези 

УКУ Управа за капитална улагања Војводине 

ФСФВ Факултет спорта и физичког васпитања 

 


