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1. Увод:
Законом о спорту Републике Србије је регулисано да свако има право да се бави
спортом што значи да бављење спортом мора бити хумано, слободно и добровољно,
здраво и безбедно, доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на
узраст, ниво физичке способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично
својство и забрањена је свака дискриминација у спорту.
Стратегија развоја спорта у Србији између осталог представља и поставља питање
здравља нације.
Стога је у оквиру Стратегије развоја спорта у Републици Србији спорт за све тј. стварење
услова свима да се баве спортом сврстан у један од главних приоритета. Дефинисањем
спорта за све као приоритета, затим одређивањем општих и посебних циљева као и
свих активности у оквиру Акционог плана за примену Стратегије у оквиру ове теме,
постављени су значајнију темељи у остваривању крајњег циља, а то је обезбеђивање
услова свим грађанима да се баве спортом у циљу здраве, јаке, радно способне и
успешне нације.
Законом о спорту Републике Србије такође је регулисано да након доношења и
усвајања Националне Стратегије (усвојена 6.јануара 2015. године), у року од 12 месеци
све Локалне самоуправе морају донети и усвојити програме развоја спорта на нивоу
својих локалних заједница. Ти програми, уважавајући одређене специфичности саме
локалне заједнице морају такође бити орјентисани у односу на све постављене
приоритете у Националној Стратегији. Спорт за све ће се по том основу наћи као
приоритет у свим програмима развоја на нивоу Локалних заједница у Републици
Србији, што у једном смислу отвара велики простор за афирмацију и унапређење овог
сегмента спорта али у другом представља велику обавезу свим чиниоцима и
носиоцвима програмских активности у најширем смислу, да одговоре свим изазовима
који се пред њих постављају.
Из тог разлога је и Савез спорт за све Војводине са свим својим програмским
активностима у оквиру категоризације спортских грана у АП Војводини препознат као
област спорта која је од великог значаја на утицај унапређења здравља грађана
Војводине и стварања услова свима да се баве спортом и спортском рекреацијом.
Лисабонска конвенција 1998, Бела књига о спорту 2004, Препорука Светске
здравствене организације о исхрани и физичкој активности 2007. биле су полазиште за
политичку одлуку ЕУ, децембар 2010. да до 2020. године покрене нових 100.000,000
европљана на редовну физичку активност. Редовна физичка активност је основ за
очување и унапређење здравља а Спорт за све препознају као основно средство у
реализацији тих циљева. Јавно здравствене активности у циљу промоције здравих
стилова живота и пружање могућности свим грађанима да се баве спортским
активностим, један је од приоритетних задатака сваке државе.
Спорт за све као покрет цивилног друштва пружа могућност бављења спортом читавој
популацији грађана и спроводи препоруке да се спортске активности реализују током
целе године и то најмање два пута недељно. Спорт за све је средство у стварању јаке и

радно способне нације (смањењем трошкова лечења, продужетак радног века, бољег
и задовољнијег радника и грађанина...)
Рекреативно бављење спортом, оно којим се баве статистике и оно које говори у
прилог развијености свести једног друштва или пак оно које је у складу са стандардима
и препорукама ЕУ је оно рекреативно бављење спортом које се реализује: редовно
(минимум једном недељно), по квалитетним програмима, под вођством стручних лица,
на за то адекватним спортским објектима и уз адекватну лекарску контролу.
Стање једне нације у погледу спорта се огледа у томе колико та земља брине о сваком
грађанину и стварању услова да се сви баве спортом.
Према подацима Истраживања здравља становнока из 2006. године, у Србији је скоро
сваки пети одрасли становник гојазан (18.6%), сваки трећи становник пуши (33.6%), око
40% свакодневно или повремено конзумира алкохол, а скоро половина становништва
има хипертензију (46.5%) / Здравље становника Србије: аналитичка студија 1997-2007,
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ 2008/. Упркос
евидентним помацима у односу на истраживање из 2000. године, физичка активности
становништва је на веома ниском нивоу: чак 74.3% становника Србије није довољно
физички активно (податак се односи на бављење физичком активношћу минимум три
пута недељно). Деца и омладина у Србији узраста 7-19 година према резултатима истог
националног истраживања су 2006.године у слободно време у највећем проценту
гледала телевизију, компакт дискове или видеокасете (73,3%) и слушали музику
(61,9%). У узрасту 7-14 година 45,7%, а у узрасту 15-19 година 46,0% је најмање 2 сата
недељно проводило у напорним физичким активностима изван школе, при чему је
проценат био значајно виши међу дечацима. Према резултатима аналитичке студије
здравља становника Србије Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић
Батут", код ученика основних школа присутан је тренд смањења броја деце са
деформацијом стопала са 16,8% у 1997. на 13,9% у 2007. години, али и да је забележен
пораст броја деце са деформитетима кичменог стуба са 8,8% у 1997. на 10,2% у 2007.
години. Исти тренд се појавује и код ученика средњих школа где је присутно смањење
броја деце са деформацијом стопала са 10,0% у 1997. на 8,4% у 2007. години, а пораст
броја деце са деформитетима кичменог стуба са 12,4% у 1997. на 17,5% у 2007. години.
Као и у европском региону, водећи узрок смрти у Србији чине хроничне незаразне
болести: више од 85%. У структури морталитета на болести срца и крвних судова
отпада 56%, на другом месту се налазе малигна обољења (19%), а током последње
деценије значајан пораст бележи и дијабетес као узрок смрти.
Важно је нагласити да физичка неактивност представља четврти по значају фактор
ризика када је реч о хроничним незаразним болестима, одмах после пушења,
хипертензије и повишеног нивоа шећера у крви (2008-2013 Ацтион План фор тхе Глобал
Стратегy фор тхе Превентион анд Цонтрол оф Нон цоммуницабле Дисеасес 2008).
Процењује се да је физичка неактивност главни узрок за отприлике 21-25% рака плућа
и дебелог црева, 27% случајева дијабетеса и око 30% исхемијске болести срца. Бројна
истраживања су показала позитивне ефекте редовних физичких активности на
здравље: превенција обољења срца, шећерне болести, рака дебелог црева, депресије
и гојазности. Физичка активност доводи до смањења повишеног крвног притиска, пада
масноћа и шећера у крви. Вежбањем јачамо свој срчани мишић (повећавамо ударни и
минутни волумен) и плућа (повећавамо дисајни волумен и богатимо алвеоларну

мрежу). Свакодневна получасовна шетња брзим ходом смањује ризик од појаве
акутног инфаркта миокарда за 18%, а можданог удара за 11%.

Постављени циљеви у оквиру дефинисања и унапређења Спорта за све:
1. Подстицање и јачање свести о важности редовне физичке активности.
2. Побољшање мареријално-техничких услова у циљу доступности свим
грађанима да се баве спором за све.
3. Подстицање значајнијег укључења јединица локалне самоуправе у
финансирање и реализацију програмских активности спорта за све
4. Израда стандарда у оквиру спорта за све и унапређење стручних
потенцијала са циљем израде критеријума за финансирање спорта за све.
5. Унапређење сарадње 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
6. Унапређење сарадње 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. Унапређење међународне сарадње у циљу што бољег повезивања,
праћења нових трендова у спорту за све као и налажења нових извора
финансирања програма спорта за све.

Уважавајући и поштујући све што је урађено у претходном периоду као и све оно што
данас представља Савез спорт за све Војводине, и као неко ко је већ дужи низ година
укључен у реализацију многих активности у циљу унапређења спорта за све, покушаћу
да и у наредном мандатном периоду обезбедим још већу афирмацију и још боље
позиционирање Спорта за све у систему спорта и друштва уопште.
Радом у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину (2005- ) на пословима
везаним највише за Спорт за све и школски спорт у протеклих десетак година сам већ у
многоме ушао у проблематику али и пре свега и у активности које су имале за циљ
боље и квалитетније позициционорање Спорта за све у оквиру система спорта како у
АП Војводини тако и у Србији.
Позиционирање Спорта за све као области у оквиру финансирања савеза од стране
Покрајинског секретаријата за спорт и омладину; Повећања буџета за функцонисање и
реализацију програмских активности савеза спорт за све Војводине; Унапређења
сарадње када је у питању раднички спорт, учешћем у раду Олимписког комитета у
оквиру три последња циклуса олимпијаде; Реализације посебних програма савеза

(Укључи се у игру на обалама река и језера, Вежбањем до бољег здравља, Буди
активан – буди трим; Учешће и организација многих стручних трибина; Председавање
Стручним одбором Савеза и покретање иницијативе за стандардизацију у спорту за
све; Учешће на многим међународним конференцијама и догађајима ... неке су од
активности у којима сам у протеквих десетак година покушавао да дам свој допринос
унапређењу Савеза спорт за све Војводине.
Учешће у раду Радне групе за израду Националне Стратегије развоја спорт у Републици
Србији за период 2014-2018. године, у оквиру које сам и био координатор подгрупе за
израду документа из области школског спорта и спорта за све, је још једна од
активности у оквиру које са могао да у име Покрајинског секретаријата за спорт и
омладину али и у име Асоцијације спорта за све Србије и Савеза спорта за све
Војводине дам свој допринос и печат у даљем позиционирању Спорта за све у оквиру
спорта у Републици Србији а самим ттим и у Војводини.
Учешћем у раду и изради Приручника за Финансирање спорта у локалним
самоуправама, на коме сам радио са најеминентнијим стручњацима из ове области,
Проф.др. Ненад Ђурђевић, Проф.др. Душан Митић и мр. Драган Атанасов, мишљења
сам да је и то сегмент у коме могу својим искуствима и знањем да помогнем да Спорт
за све добије значајниј место и позицију када је у питању спорт на локалном нивоу и
његово финансирање.

2. Обезбеђивање и очување стабилности постојећег нивоа организовања и
функционисања Савеза спорт за све Војводине.

Један од најважнијих задатака а могло би се рећи и платформа свега онога што би се у
наредном периоду радило у циљу унапређења савеза, јесте очување стабилности и
одрживости постојећег система.
Протеклих година је заиста много урађено и пре свега сви они који су имали заслуге и
учествовали у реализацији постављених задатака заслужују највећу захвалност и
поштовање.
Као прилог овог материјала треба узети у обзир и материјал који је у протеклом
периоду сачинио Стручни одбор Савеза спорта за све Војводине на тему „Стандарди у
спорту за све“ у оквиру ког се може видети све оно што представља савез данас, као и
све оно што у наредном периоду треба одржати али и наћи начина за још већу
афирмацију и уређење. Такође треба узети у обзир и целокупан план и програм савеза
који смо годинама унапређивали и развијали, као нешто што ће свакако бити полазна
основа за даљи рад и афирмацију организације.

Сарадња са свим носиоцима система, повезивање и јачање сарадње са Владиним
сектором као и са свим невладиним капацитетима који стоје на истој линији – линији
унапређења спорта за све и стварања здравијег, бољег, напреднијег друштва је
најважнији задатак савеза за који ће нам бити потребо очување финансиске
стабилности као базе из које би се кроз надоградњу развијали и унапређивали.

3. Унапређење реализације и инплементације свих програмских активности
савеза, наручито радничког спорта (завршетак процеса стандардизације у
спорту за све).

Поред основног задатка тј. очувања стабилности организације у наредном периоду ће
бити потребно унапређење и додатно дефинисање програма и програмских
активности али и промена организовања и вођења целокупног система.
Унапређење реализације и инплементације програма и програмских активности ће се у
највећем делу односити на завршетак процеса стандардизације у спорту за све, који се
у највећем делу односи на нивое организиваности и уређености свих организација из
области спорта за све, унапређење стручног кадра и усаглашавање са законским и
подзаконским актима али и модернизација и унапређење система комуникације и
функционисања система на челу којег се налази савез спорта за све као кровна
организација.
Пренос и подела одговорности, укључивање свих доступних ресурса, контрола и
анализа реализације свих задатака, активности и циљева у оквиру поделе
одговорности ће бити постављено као један од важних задатака „менаџмента“ савеза,
који у наредном периоду треба да у том контексту ради на промени филозофије и
целокупног приступа функционисања организације.
Изазови који се постављају пред целокупно друштво када је у питању стварање услова
за повећање физичке активности свих грађана у циљу унапређења целокупног
друштва, стварања здраве радно способне и још продуктивније нације умногоме се
стављају као задатак организацијама као што је наша.
Национална Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2014-2018.
године такође у оквиру решавања истог контекста, решења види у организацијама које
се баве спортом за све, уствари организацијама из области (како стоји у новом Нацрту
Закона о спорту) спортске рекреације.
Не бежећи од одговорности и уствари прихватајући исту, организације из области
спорта за све, ће у циљу остваривања постављених задатака морати да претрпе
извесне траснсформације у својим организацијама.

Оно што представља поље нашег деловања уствари представља висок ниво друштвене
вредности и за остваривање постављених циљева средства и изворе финансирања
треба (како то стоји и у Закону о спорту и у Националној Стратегији) тражити из оквира
будџета како са државног и покрајинског нивоа тако и са нивоа локалних самоуправа.
Али исто тако се без обзира на ниво деловања наше организације и високу повезаност
са друштвеним системом и нивоом, организација мора трансфирмисати у једном
прихватљивом и добро избалансираном тржишном смислу тј. променити начин
размишљања и перманентно стварати могућности за нове изворе финансирања.
Другим речима максимално користити све бенефите које имамо и који проистичу из
основне закоинске и стратешке документације али се нон стоп и перманентно мењати,
усавршавати и припремати за што већу самосталност и назависност у функционисању и
остваривању постављених циљева.
Само тако ћемо бити фактор унапређења целокупних друштвених токова и само тако
ћемо бити достојан и прихватљив партнер држави и свим институцијама у оквиру којих
остварујемо своје али и пре свега заједничке интересе.
Пут од организације из области спорта до организације која користи дату шансу и
постаје „покрет“ и мења систем вредности у друштву постављајући нове стандарде је
уствари највећи изазов који се ставља пред нас и за који смо се, можда и не знајући
колику то одговорност носи са собом, борили и залагали у оквиру доношења законске
регулативе и приоритетних стратешких опредељења када је развој спорта у Републици
Србији у питању.
Ако на прави начин искористимо капацитете које имамо и могућности које нам се нуде,
дубоко сам убеђен да ово наше квалитативно „жариште“ спорта за све у Војводини
може да се „распири“ и промени цео систем и организацију Спорта за све у Србији а
самим тим и утиче на много шире друштвене токове у циљу испуњености услова који
се у процесу стабилизације и придруживања наше земље Европској Унији траже, када
је у питању поље спорта и физичке активности у испуњавању постављених стандарда.

4. Израда Стратегије развоја Спорта за све у АП Војводини (Спорт за све у
функцији јавног здравља и квалитета живота грађана АП Војводине).

Један од важнијих задатака у наредном периоду, који се уствари намеће из свих
делатности али и нивоа активности и задатака који се постављају пред савез, је свакако
и израда једног дугорочнијег плана и програма тј. Стратегије за развој спорта за све у
функцији здравља и унапређења квалитета живота свих грађана АП Војводине као и
акционог плана за њену примену и инплементацију.

С обзиром да је за израду једног таквог документа потребно сагледати све полазне
основе као и сачекати са дефинитивним усвајањем свих Законских и подзаконских
аката, наредну годину 2016. би требало искористити као годину за израду свих
потребних анализа и спровођење свеукупних истраживања потребних за израду
Стратегије.
Свеобухватна истраживања о здравственом стању грађана Војводине, бављења
грађана војводине физичком активности, утицаја физичке активности на здравље
грађана, стање и важност бављења физичком активности запослених, стање спортске
инфраструктуре намањене спортској рекреацији,... само су нека од питања на која би
требало добити егзактне одговоре а након тог кренути у израду стратешког документа
и акциониг плана.
Планом и програмом за 2016. годину треба предвидети и створити све потребне
услове за спровођење ових истраживања, што подразумева и коришћење свих
доступних ресурса и развој сарадње са организацијама којима је то у основној
делатности.

5. Позиционирање Савеза спорта за све Војводине као носиоца активности у
циљу стратешког повезивања свих актера у афирмацији и дефинисању
области спортске рекреације као приоритета у програмима развоја спорта на
нивоу јединица локалне самоуправе са територије АП Војводине.

Спорт за све Војводине као кровна организација спорта за све али и као један од
најважнијих носиоца у оквиру области спортске рекреације, својим капацитетима и
позицијом коју представља, у наредном периоду мора створити такав амбијент да
место које Савез заузима у оквиру покрајинске администрације исто такав статус
заузму и организације-чланице у оквиру својих локалних самоуправа.
Спорт за све као део велике области спортске рекреације представља један од четири
носећа приоритета у Националној Стратегији развоја спорта у Републици Србији чиме
је постављен и као обавезујући приоритет приликом израде и усвајања програма
развоја спорта у свим локалним самоуправама у Републици Србији.
Обиласком свих локалних самоуправа са територије АП Војводине, и у оквиру којих
разговарајући са носиоцима јавних власти и свим расположивим спортским и другим
капацитетима морамо учинити дидатни напор и позитивни притисак да обазбедимо
присуство спорта за све и спортске рекреације у свим програмима развоја спорта на
нивиу јединица локалних самоуправа са територије АП Војводине.

Као неко ко је био члан Радне групе за израду Националне Стратегије искористићу свој
пуни, како лични тако и стручни капацитет, да све оно за шта сам имао одговорност и
што је усвојено у оквиру Националне Стратегије представим и свима који брину и воде
рачуна о развоју спорта у лединицама локалних самоуправа са теритприје АП
Војводине.
Резултат развоја спорта за све у Војводини неће бити и не може бити мерен развојем
Савеза и његовим бољим и квалитетнијим функционисањем, прави напредак ће бити у
томе колико се будемо развијали на нивоу јединица локалних самоуправа и колико
будемо створили услове за оснаживање основних организација и друштава спорта за
све.
Јако и самостално чланство, прихваћено и адекватно позиционирано у својој средини
ће створити јак систем који прераста у покрет и као такав мења токове друштва у
позитивном смислу.
Свестан задатка и свестан одговорности да такав један процес мора да крене са врха
пирамиде у наредном периоду ћи покушати да све оно што сам годинама радио у име
позиционирања спорта за све у оквиру Покрајинсkог секретаријата за спорт и омладину
покушам да пренесем на све локалне средине и тиме створимо један целокупни и
свеобухватни систем у Војводини.
Врло важан и незаобилазан сегмен је и планирање и спровођење једне такође
свеобухватне иницијативе за и у име још бољег развоја радничког спорта, али
превасходно у повећању базе оних који се у оквиру својих радних организација баве
физичком активности. Укључивање што већег броја привредних субјеката у систем
радничког спорта који се односи на већ висок ниво организованости спортских
такмичења у оквиру радничког спорта али и пре свега на то да се створи већа свест о
томе колико уствари бављење физичким активностима запослених ствара могућности
за уштеде у систему привређивања и продуктивности радних организација.

6. Унапређење међународне сарадње, са акцентом на проналажење нових
извора финансирања Савеза спорт за све Војводине и чланица савеза.

Када су постављани темељи идеје у оквиру стратешког позиционирања спорта за све у
Републици Србији умногоме су коришћена искуства и препоруке које долазе и земаља
Европске уније и као такве су и у оквиру наших стратешких докумената
инплементиране.
Наставак тих идеја и проиоритета представља и однос у финансирању програма спорта
када су фондови европске уније у питању.

Дакле оно што представља највећу вредност у оквиру спорта а мисли се на спорт у
функцији здравља и унапређења квалитета живота грађана то је предмет програма за
које се може највећим делом конкурисати за финансирање када су у питању фондови
ЕУ.
Већ у првој години новог мандата један од приоритета ће свакако бити стварање свих
потребних предуслова у савазу да се искористе све те могућности које се нуде у
погледу конкурисања и добијања средстава на основу пројеката из фондова ЕУ.
Географски положај Војводине која се налази окружена земљама које су већ чланице
Европске уније сам по себи је довољан разлог и погодност да се овим више и
квалитетније бавимо у будућности.
Када се томе дода област којом се бавимо и капацитети које имамо по мом мишљењу
је потребно само урадити још један квалитативни корак у реалиазији тог циља.
Формирање комисије или тима за подршку израде и аплицирања пројеката који би био
довољно стручно оснажен да може на квалитетан начин да одговори свим задацима
израде пројеката али и да има потенцијал квалитетног лобирања у име наших
пројеката и програма.
Ово је део програма у који се у наредном периоду мора улагати јер он представља
улагање у развојни програм и даје могућност да нам се вишеструко врати.

7. Организација велике међународне конференције на тему „Спорт за све у
функцији здравља грађана и унапређења квалитета живота и услова на раду –
спорт у фирмама“.

Уколико се створе услови и реализују се претходно наведени приоритети за које се
дубоко надам да ће бити и реализовани онда се сама по себи намеће и идеја да се у
организацији нашег савеза организује једна репрезентативна међународна
Конференција на тему „Спорт за све у функцији здравља грађана и унапређења
квалитета живота и услова на раду – спорт у фирмама“.
Конференција којом би у ствари презентовали све оно што радимо, указали на
резултате истраживања, промовисали пројекте из фондова Еу, промовисали
јединствени бренд „Радничке олимпијаде“ разменили искуства са земљама региона и
европске уније и тиме још више учврстили своју мисију и визију у оквиру система
спорта у Војводини и Републици Србији.
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развој спорта“ (Стална Конференција градова и општина- Савез градова и општина Србије,
2014. године.)
Члан Организационог одбора 7. СОШОВА (спортске олимпијаде школске омладине Војводине)
НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ: ЕЦДЛ сертификат за коришћење рачунара и управљање
датотекама, знање Енглеског језика, Б возачка дозвола.
БРАЧНО СТАЊЕ: Ожењен, отац двоје деце.
Нови Сад, 18.11.2015.године

Бранко Вујовић

