
Стратегија развоја пливачког спорта у Републици 
Србији у периоду од 2011. До 2019. године

Поред утицаја низа објективних друштвених околности на тренутни статус пливања 
у Републици Србији, мора се констатовати да је слабост која се уочава на сва три нивоа 
спортске  организације,  у  примарном  (спортисти  –  тренери  –  тренажни  програм  – 
родитељи),  секундарном (спортски клубови, национални грански савези) и терцијарном 
нивоу (друштво, економија, образовање, здравство, закони, приватни сектор, јавна гласила 
и  др.),  последица,  не  само кризе  кроз  коју  је  прошла  држава у  последњих двадесетак 
година, већ и неспремности институција невладиног спортског сектора да се прилагоде 
новим друштвеним околностима. 

Економска криза утицала је на смањено улагање државе и привредних субјеката у 
пливање,  образовање  спортских  радника  и  изградњу и  одржавање спортских  објеката. 
Стандард  запослених  у  спортским  организацијама  временом  је  све  више  опадао, 
смањивали су се инфраструктурни,  технички и људски ресурси  који служе одржавању 
система,  његовом развоју,  пре  свега  повећању броја  спортиста  и  грађана  који  се  баве 
редовном и повременом физичком активношћу. Услови за рекреативни спорт су постали 
све скупљи, а постојећи концепт је постао све мање доступан грађанима. Због тога, али и 
због  утицаја  других  ограничавајућих  фактора,  велики  број  људи  прекинуо  је  праксу 
вежбања и бављења спортом у слободно време и посветио се мање здравим активностима 
што  је  утицало  на  приметно  повећање  броја  оболелих  од  кардиоваскуларних  и 
респираторних болести, као и на повећање броја зависника од алкохола и опојних дрога. 

Независно од економске кризе, комерцијализација појединих група спортова, која је 
типична  за  много  развијеније  и  богатије  државе није  заобишла  ни  Републику  Србију. 
Наравно,  управљање  том  групом  спортова  захтева  снажније  привредно  ангажовање  и 
активности којима се испуњавају финансијски захтеви скупих такмичења, играча, тренера 
и  менаџера.  Сви наведени,  као  и  многи  други  проблеми захтевају  стратешки  приступ 
реформи пливачког спорта која би требало да се темељи на чврстим принципима. Даљи 
развој пливања, који ће бити стратешки планиран и спровођен, подразумева усавршавање 
постојећег система спорта у складу са искуствима развијених држава у области спорта. 
Ова стратегија  је израз опште државне политике.  Она садржи правце развоја пливања, 
усавршавања спортског система и спортских организација. Стратегија садржи одговоре на 
питања како се може стићи до унапред одређених развојних циљева у пливању и спорту 
уопште. 

Стратегија представља скуп принципа о управљању пливачким спортом и његовом 
стратешком  усмерењу у  будућности.  Пливачки  савез  Србије  Стратегијом,  полазећи  од 
зацртане политике у области спорта, прецизира начине реализовања стратешких циљева. 
Једaн од кључних предусловa успешног спровођењa поступка изрaде Стрaтегије било је 
спровођење  консултaтивног  процеса.  У  циљу  aктивног  укључивaњa  зaинтересовaних 
учесникa  у  наведене  aктивности,  процес  формулисaњa  Стрaтегије  зaмишљен  је  и 
спроведен  кaо  отворен  и  флексибилaн.  У  консултативном  процесу  учествовали  су 
представници  националног  гранског  савеза,  Олимпијског  комитета  Србије, 
Параолимпијског  комитета  Србије,  Спортског  савеза  Србије,  Удружења  за  медицину 
спорта,  Антидопинг  агенције  Републике  Србије,  Републичког  завода  за  спорт, 
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Покрајинског завода за спорт, Покрајинског секретаријата за спорт, Факултета за спорт и 
физичко васпитање у Београду, Новом Саду и Нишу и стручњаци Економског института, 
Завода за вредновање квалитета, Спортске организације Спорт за све, као и Радна група 
коју је образовала Влада. Активно укључивaње предстaвникa удружења и јавних гласила у 
кључне  фaзе  изрaде  Стрaтегије  допринело  је  бољем  рaзумевaњу  проблемa  који  прaте 
пливачки спорт, a сaмим тим и примеренијем формулисању предлога кaко дa се нa што 
бољи нaчин зaдовоље потребе грађана Републике Србије у области пливачког спорта. 

Зaједничко је мишљење већине учесникa дa је процес изрaде Стрaтегије био прaћен 
позитивним променaмa од устaљеног начина рaдa нa изради стрaтешких докумената, кaо и 
превазилажењем проблемa који такве промене сa собом носе. Тaј процес је створио добру 
основу  зa  изгрaдњу  квaлитaтивно  нових  односa  између  Влaде  и  остaлих  субјеката  у 
спорту.

1. Стање пливачког спорта у Републици Србији
Систем  пливачког  спорта  у  Републици  Србији  може  се  представити  кроз  три 

сегмента.
Први сегмент садржи Олимпијски и параолимпијски пливачки спорт, неолимпијски 

пливачки  спорт  и  пливачки  спорт  особа  са  инвалидитетом  који  не  припадају 
паралимпијском пливачком спорту, као и струковна удружења.

Други  сегмент  јесте  пливачки  спорт  у  институцијама  као  што  су  школе, 
универзитети, војска и полиција.

Трећи сегмент састоји се од пливачких спортских активности појединаца које нису 
стриктно институционално организоване (пливачки спорт у породици, масовни пливачки 
спорт,  пливачки  спорт  за  здравље,  фитнес,  рекреативни  пливачки  спорт,  екстремни 
пливачки спорт, пливачки спорт у окружењу становања и др.).

У  Републици  Србији,  непознанице  и  недостаци  се  уочавају  у  сва  три  сегмента 
организације  система  пливачког  спорта  и  оне  су  последица  недовољног  стручног, 
административног и регулаторног капацитета. 

Следећих  петнаест  елемената  приказују  стање  целокупног  пливачког  спорта  у 
Републици Србији: 

Пливачки спорт деце и омладине налази се у веома тешком стању. Овај миленијум 
носи неизвесности сличне онима које је физичко васпитање прошло и пребродило током 
двадесетог века. Који су то проблеми који након вишедеценијског развоја и положеног 
теста оправданости и неопходности, траже преиспитивање места физичког васпитања у 
школском  програму?  Пре  свега,  то  је  смањење  броја  реализованих  недељних  часова 
физичког  васпитања,  недовољан  број  фискултурних  сала  опремљених  по  утврђеним 
нормативима, што утиче на примере ерозије у квалитету и стандардима наставе, смањене 
безбедности ученика уз питања о проблемима ангажовања наставника. Деца и омладина 
имају потребу и право на физичко васпитање као нераздвојив део квалитетног образовања, 
којим се омогућава  перманентан индивидуалан и професионалан развој,  учи  о животу, 
изграђују етичке вредности, комуникација, сарадња, тимски рад, поштовање других, фер 
плеј,  прихватање  победе  и  пораза,  заједнички  живот  у  миру  и  хармонији.  Физичко 
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васпитање је  једини школски предмет који је  усмерен  на физичку активност,  физички 
развој  и  здравље,  те  је  потребна  његова  даља  афирмација  као  базичног  наставног 
предмета,  педагошки  процес  (обучавање-учење)  којим се  обезбеђује  интегралан  развој 
ума, тела и духа. Планом се мора обезбедити довољан број часова унутар кога је могуће 
остварити мисију квалитетног физичког васпитања и пливачког школског спорта, али и 
партнерства са системом пливачког спорта.  Развој физичког васпитања треба сагледати 
кроз  побољшање  програма,  простора  и  опреме,  статуса  предмета,  иницијалне  и  радне 
обуке наставника, организовање другачијег система такмичења прилагођеног потребама и 
интересовањима ученика, као и кроз елаборацију Стратегије у борби против свих форми 
дискриминације у вези са полом, материјалним стањем, пореклом, положајем, талентом 
или инвалидитетом. Физичко васпитање у школама мора да изради националне стандарде 
овладаности програмима физичког васпитања и пливачког спорта.

Национални грански савез и врхунски спорт, као и остале форме пливачког спорта у 
Републици Србији, налазе се на прекретници, како организационог усавршавања, тако и 
системског уобличавања.  Пливачки спорт,  а нарочито врхунски,  сусреће се са великим 
бројем  проблема,  који  директно  утичу,  не  само  на  његов  будући  развој,  већ  и  на 
одржавање  достигнутог  нивоа  развоја.  Проблеми  који  оптерећују  пливачки  спорт  су 
различити  и  припадају,  како  унутрашњим,  они  који  су  својствени  самој  спортској 
организацији, тако и спољашњим, међу којима треба издвојити, пре свих, неадекватност 
просторних и материјално-техничких услова за тренинг којим се гради врхунски пливачки 
спортски  резултат.  Адекватан  опоравак  спортиста,  здравствена  заштита,  образовање, 
спортска  и  радна  каријера,  само  су  део  актуелне  ситуације  великог  броја  нерешених 
проблема  који  захтевају  брзо  решавање.  Положај  тренера,  њихова  стручна  изградња, 
професионални и социјални статус део су актуелне ситуације која није стигла ни до нивоа 
бриге друштва и самог система спорта. 

За потребе израде  Стратегије  развоја спорта,  Министарство омладине и спорта је 
2008. године урадило истраживање о стању спортских објеката у основним и средњим 
школама у Републици Србији где се дошло до података да 559, односно 36,5% школа нема 
велику салу, 744 односно 48,5% школа има велику салу површине мање од 450 м2, а 230 тј. 
15% школа има велику салу површине веће од 450 м2. Истраживање даље показује да 1190 
односно 77,6% школа нема малу салу, 239 тј. 15,6% поседује малу салу површине мање од 
150 м2,  а  да 104 тј.  6,8% школа има малу салу површине веће од 150 м2.  Што се тиче 
базена у школама, само 12 од укупно 1533 школа поседује базен, при чему је пет школа из 
београдског,  две  из  шумадијског  округа,  и  по  једна  из  пећког,  средњебанатског, 
златиборског и борског округа. Од тога седам базена је опремљено по нормативу, а пет 
базена није. 

   Уважава се чињеница да спортски објекат сам по себи не обезбеђује напредак 
спорта,  већ  и  да  спортски  програми  који  се  у  спортском  објекту  спроводе  сврставају 
спортске објекте у ресурсе за постизање спортског резултата, као спортског производа.

Модерна и функционално уређена инфраструктура  спортских објеката  један је од 
кључних предуслова за остваривање развоја и успеха на свим спортским пољима.

Образовање  и  наука  у  пливачком  спорту  кључни  су  фактори  будућег  развоја 
пливачког  спортског  система,  при  чему напредак  сваког  спортског  система,  у  великој 
мери, зависи од примене научних сазнања и учешћа образовних институција у научним 
програмима. У овој области, посебан проблем представља неуређеност пливачког система 
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перманентног  стручног  усавршавања и  лиценцирања тренерског  кадра,  као  и  одсуство 
друштвене контроле у подручју стручног рада у пливачком спорту. Матични факултети 
спорта  у  Београду,  Новом  Саду  и  Нишу  акредитовани  су  као  образовне  и 
научноистраживачке установе  за  подручје  пливачког спорта.  Ти факултети се налазе у 
фази  припреме  за  акредитацију  посебних  студијских  програма  на  академским  и 
струковним студијама  који  ће  имати  за  циљ образовање кадрова  за  стручни  и  научно 
истраживачки рад у пливачком спорту.

2. Правни акти у пливачком спорту и систем финансирања 
Када  је  реч  о правној  димензији  уређивања  пливачког  спорта  и  спортских 

активности,  Закон  о  спорту  представља  пропис  који  на  свеобухватан  начин  уређује 
материју спорта у Републици Србији. Осим тога, за област правног уређења, а самим тим 
и функционисања спорта  и спортских активности,  од непосредне важности су следећи 
прописи:

1) Закон о спречавању допинга у спорту,
2) Закон  о  ратификацији  Европске  конвенције  против  допинговања у  спорту,  са 

Додатком,
3) Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама,
4) Закон о ратификацији  Европске конвенције о насиљу и недоличном понашању 

гледалаца на спортским приредбама, посебно на фудбалским утакмицама,
5) Закон о јавним скијалиштима,
6) Уредба о националним признањима и наградама за посебан допринос развоју и 

афирмацији спорта,
7) Правилник о ближим критеријумима за утврђивање општег интереса у области 

спорта,
8) Правилник  о  ближим  условима  и  критеријумима  за  стипендирање  врхунских 

спортиста и за новчану помоћ врхунским спортистима,
9) Правилник о допинг контроли на спортским такмичењима и изван такмичења,

10) Правилник о надзору над стручним радом у области спорта,
11) Правилник о номенклатури спортских занимања и звања, 
12) Правилник  о  регистрацији  спортских  организација  као  удружења,  спортских 

друштава и савеза,
13) Правилник о условима за обављање спортских активности и делатности.

3. Визија и мисија
Визија Пливачког савеза Србије је да до 2020. године постане:
• Пливачки спорт  који је доступан свакоме, а нарочито деци;
• Пливачки спорт  са развијеном спортском инфраструктуром;
• Пливачки спорт  са врхунским спортским достигнућима;
• Пливачки спорт = чинилац развоја;
• Пливачки спорт који негује спортске таленте;
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•   Пливачки  спорт   у  држави  у  којој  су  права  и  обавезе  спортских  субјеката 
гарантоване правним нормама.

Из визије Пливачког савеза Србије произлази и мисија која гласи:
„Пливачки спорт и спортске активности у оквиру њега на свим нивоима и у 

свим  облицима  обезбеђују  физичку,  менталну  и  социјалну  добробит  грађана 
Републике Србије.”

4. Стратешка начела
Полазећи  од  чињенице  да  је  стратешки  развој  и  унапређење  система  пливачког 

спорта и са њим повезаних активности сложен и дугорочан процес,  овај  документ као 
основу за унапређење система усваја следећа начела, и то:

• Пливачким спортом се представља држава у свету,  афирмише њено културно 
богатство и јача национална кохезија;

• Пливачким  спортом  се  развија  и  јача  демократска  пракса,  толеранција  и 
промовише једнакост свих грађана; 

• Учешће  деце  и  омладине  у  пливачким  спортским  активностима  предуслов  је 
њиховог физичког и менталног развоја; 

• Полне, верске,  националне, расне,  као и разлике које међу људима постоје по 
основу инвалидности,  заједно  са  свим осталим  различитостима  појединца,  не 
смеју бити препрека за бављење пливачким спортом;

• Пливачким спорт подстиче и развија све облике слобода;
• Сви учесници у пливачким спортским активностима имају право на одговарајућу 

здравствену заштиту;
• Развој и примена научних сазнања доприносе напретку пливачког спорта;
• Институционална  и  функционална  сарадња  спортских  организација  на 

националном, регионалном и локалном нивоу неопходна је за развој пливачког 
спорта у Републици Србији;

• Финансирање  пливачког  спорта  мора  бити  систематски  спровођено,  правно 
утемељено, транспарентно, економски рационално и друштвено оправдано.

5. Стратешки циљеви
Брига о деци и омладини остварује се, између осталог, кроз развој услова за учешће 

у пливачком спорту на нивоу школе и локалне спортске организације, кроз систем „Спорт 
за  све”,  развој  такмичарског  и  врхунског  пливачког  спорта,  развој  спортске 
инфраструктуре, као и демократизацију и деполитизацију пливачког спорта. Унапређење 
система пливачког спорта у Републици Србији подразумева:
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• Успостављање  система  пливачког  спорта  у  складу  са  Европском  спортском 
повељом,  принципима  политике  спорта  за  све,  Кодексом  спортске  етике, 
Конвенцијом о спречавању насиља у спорту, Конвенцијом о спречавању допинга 
у спорту и Спортском изјавом самита шефова држава и влада Европске уније из 
Амстердама;

• Развој и унапређење физичког вежбања деце у предшколским установама, јачање 
школског  и  универзитетског  спорта  и  успостављање  функционалног  система 
школских и универзитетских спортских такмичења;

• Системско  планирање  изградње  и  одржавања  спортских  објеката  и 
успостављање  правног  механизма  за  очување  намене  постојећих  спортских 
објеката;

• Стварање услова за врхунско спортско пливачко постигнуће;
• Успостављање транспарентног система финансирања пливачког спорта из јавних 

и приватних извора и контрола коришћења додељених средстава;
• Успостављање механизама за повећање обима бављења пливачким спортом свих 

грађана у оквиру и ван спортских организација; 
• Деполитизација пливачког спорта;
• Јачање  аутономије  спортских  савеза  у  регулисању  унутрашњих  односа  сваке 

спортске гране и у одређивању праваца развоја пливачког спорта;
• Унапређење стручног рада у пливачком спорту;
• Унапређење здравствене заштите свих учесника у пливачком спорту;
• Установљење система праћења развоја пливачког спорта;
• Успостављање система лиценцирања у пливачком спорту;
• Омасовљавање учешћа грађана у рекреативном вежбању кроз систем „Спорт за 

све”;
• Унапређење постојећег система образовања стручног и научног кадра за потребе 

пливачког спорта и подстицање примене научних резултата у спортској пракси;
• Побољшање услова за бављење пливачким спортом у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе;
• Унапређење услова за масовније учешће особа са инвалидитетом у  пливачким 

спортским активностима;
• Подстицање масовности женског пливачког спорта кроз максимално поштовање 

родне  и полне равноправности;
• Смањење свих облика насиља у спорту и повећање безбедности на спортским 

приредбама; 
• Јачање улоге јавних гласила у промоцији бављења пливачким спортом;
• Промовисање волонтеризма у пливачком спорту.
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Основну  структуру  будућег  система  пливачког  спорта  Републике  Србије,  у  делу 
спортских  организација  чиниће:  Савет  за  пливачки  спорт,  национални  грански  савез, 
Олимпијски  комитет  Србије,  Спортски  савез  Србије,  пливачки  клубови  и  струковна 
удружења.

Основа успешне примене Стратегије, поред изградње институционалних капацитета 
подразумева и успостављање ефикасног система финансирања.

Извори финансирања Стратегије су:
- буџет Републике Србије, буџет аутономних покрајина и буџети јединица локалних 

самоуправа;
- средства заинтересованих привредних субјеката;
- донаторски програми помоћи међународних организација.

Стратешка  визија  система  пливачког  спорта  Републике  Србије  предвиђа  да 
централно место у том систему припада ПЛИВАЧУ (графикон 2). Пливач у смислу ове 
стратегије  представља  сваког  појединца  који  се  бави  пливачким  спортом  у  складу  са 
својим могућностима, а у циљу достизања максималних индивидуалних капацитета. 
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Графикон 2.

6. Периоди у примени Стратегије развоја пливачког спорта

Период 2011-2012.
Стандардизација  (стандардизација  структуре  и  стандардизација  националних 

гранских савeза, њихових програма и др.), а  што би значило  усмеравање и контролу по 
вертикали од горе на доле, тј. од референтних државних органа, институција које помажу 
развој  система  пливачког  спорта,  до  референтних  невладиних  структура  у  пливачком 
спорту, које су дефинисане категоризацијом спортова. Овај период обележиће и читав низ 
измена у систему правног и финансијског уређења спорта у Републици Србији. Ово ће 
бити период у којем ће приоритети бити едукација кадрова у области пливачког спорта о 
могућности коришћења приступних фондова,  упознавање са стандардима ЕУ у области 
спортске  политике,  успостављање  матичних  евиденција  и  категоризација  клубова, 
спортиста, спортских стручњака, спортских објеката и др.
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Период 2012-2015.
Специјализација (специјализација  структуре  и  специјализација  националног 

савеза  према  програмима, кроз  принципе  атрактивности  пливачког  спорта –  физичког 
вежбања – афирмација талената – ресурси за врхунски спорт ка целини система). Период у 
којем ће се наставити са процесом едукације и  системом  програмског финансирања. 

Период 2015-2019.
Успостављање  новог  система  пливачког  спорта  Републике  Србије  - 

верификација  и даља надградња -   период успостављеног,  новог система  пливачког 
спорта у складу са потребама и очекивањима српског друштва у двадесетипрвом веку, и у 
складу са Европском спортском повељом, принципима политике спорта за све, Кодексом 
спортске етике, Конвенцијом о спречавању насиља у спорту, Конвенцијом о спречавању 
допинга у спорту.

7. Мере за остваривање циљева 
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ОБЛАСТИ ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ-
ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

П
Л

И
В

А
ЧК

И
 С

П
О

РТ
 Д

ЕЦ
Е 

И
 О

М
Л

А
Д

И
Н

Е Унапредити 
систем  пливачког 
спорта  у 
предшколским, 
школским  и 
високошколским 
установама.

Организовањем  семинара  едуковати 
генералне  секретаре  спортских  школских 
удружења,  програмске  директоре  и  педагоге 
физичке културе;
Успостављање мреже учесника у остваривању 
целовитог система предшколског, школског и 
универзитетског  спорта  и  успостављања 
модерног  и  креативног  приступа  у  раду  са 
децом предшколског и школског узраста кроз 
унапређивање знања, вештина и способности 
предавача  у  области  пливачког  спортског 
васпитања;
Повезивање  наставе  физичког  васпитања  и 
пливачког  спорта   кроз   сарадњу  школа  са 
гранским савезом и клубовима ради  стварања 
могућности  надареним  појединцима  да 
остваре врхунска достигнућа;
Стварање услова за задовољење потребе деце 
за  игром  и  такмичењем  без  обзира  на  пол, 
узраст,  расну,  верску  припадност  или 
инвалидитет;
Покретање иницијативе код МПС за увођење 
обавезних  програма  редовног  физичког 
вежбања  студената,  уз  регулисање  посебног 
статуса студената врхунских спортиста (упис, 
испитни рокови, похађање наставе и др.) 

МОС, МПС, АП, ЈЛС  
Финансирање  свих 
активности се планира 
из буџета РС за МОС, 
кроз  финансирање 
програма  за 
остваривање  општег 
интереса  у  области 
пливачког спорта, и за 
МПС, из буџета АП и 
из буџета ЈЛС.
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ОБЛАСТИ ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ-
ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

П
РА

В
Н

И
 А

К
ТИ

 У
 П

Л
И

В
А

ЧК
О

М
 С

П
О

РТ
У Усклађивање 

прописа  који 
уређују  област 
пливачког  спорта 
у  Републици 
Србији  са 
прописима  ЕУ  и 
стратешким 
циљевима  развоја 
пливачког  спорта 
у  Републици 
Србији

Активности  усмерене  на  потврђивање 
Светске  антидопинг  конвенције  од  стране 
Народне скупштине;
Припрема Нацрта закона о спорту;
Припремање Предлога Уредбе о националним 
признањима и наградама за посебан допринос 
развоју   и  афирмацији  пливачког  спорта  и 
спорта уопште; 
Припремање  Нацрта  новог  Правилника  о 
номенклатури спортских занимања и звања и 
Нацрта правилника о лиценцирању пливачких 
спортских стручњака.

МОС,  МСП,  ОКС, 
Влада
За  ове  активности  се 
не  планирају  додатна 
финансијска средства.

Формирати  Савет 
за пливачки спорт

Предложиће се оснивање Савета за  пливачки 
спорт  као  координационог  и  стручног  тела 
ОКС-а, који ће  обезбеђивати везу и сарадњу 
између  владиног  и  невладиног  сектора 
(удружења),  координисати  заједничке 
активности за унапређење пливачког спорта, 
пратити  и  оцењивати  стање,  пројектовати 
мере,  предлагати  обим  финансирања 
пливачког спорта.

ОКС
Финансирање 
активности се планира 
из буџета РС за ОКС, 
кроз  финансирање 
програма  за 
остваривање  општег 
интереса  у  области 
пливачког спорта.
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ОБЛАСТИ ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ-
ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Ф
И

Н
А

Н
С

И
РА

Њ
Е 

П
Л

И
В

А
ЧК

О
Г 

С
П

О
РТ

А

Прилагодити 
финансијски 
третман  и  статус 
пливачких 
спортских 
организација 
укупном 
друштвеном  и 
привредном 
систему.

На  основу  резултата  спроведених 
истраживања и  анализа предложити  мере за 
измену прописа који уређују порески третман 
пливачких спортских организација и пореске 
олакшице  за  правна  и  физичка  лица  која 
финансирају пливачки спорт.

ОКС
Финансирање 
активности се планира 
из буџета РС за ОКС, 
кроз  финансирање 
програма   за 
остваривање  општег 
интереса  у  области 
пливачког спорта.

Утврдити  и 
евидентирати јасну 
власничку 
структуру  и 
имовинска права у 
пливачким 
спортским 
организацијама. 

Предлагање  критеријума  за  израду  регистра 
имовине  пливачких  спортских  организација, 
власника и корисника те имовине;
Предлагање услова и критеријума за стицање, 
коришћење,  располагање  и  приватизацију 
државне  имовине  коју  користе  пливачке 
спортске организације.

ОКС,  Републичка 
дирекција  за  имовину 
Републике Србије

Из  буџетских 
прихода 
финансирати 
искључиво 
спортске 
делатности  у 
оквиру  пливачког 
спорта  за  које  је 
утврђен  јавни 
интерес  на 
државном  и 
покрајинском 
нивоу,  или  нивоу 
јединице  локалне 
самоуправе  у 
складу  са 
одредбама  Закона 
о спорту.

Предлагање и унапређење правила за доделу 
буџетских  средстава  на  основу  претходно 
програмираних  и  планираних  трошкова 
пливачких спортских организација, које треба 
да  прикажу  директне  резултате  којим  се 
остварује општи интерес у области пливачког 
спорта. 

ОКС, АП, ЈЛС
Финансирање 
активности се планира 
из буџета РС за ОКС, 
кроз  финансирање 
програма   за 
остваривање  општег 
интереса  у  области 
пливачког  спорта,  из 
буџета АП и из буџета 
ЈЛС.
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Постојање 
модерне  и 
функционално 
изграђене  и 
одржаване 
спортске 
инфраструктуре.

Спровођење  анализе  потреба  за  бројем  и 
величином  пливачких  спортских  објеката  и 
отворених и затворених у Републици Србији;
Израда базе података о пливачким спортским 
објектима,  затвореним  и  отвореним 
пливачким комплексима.

МОС - ОКС 
Финансирање 
активности се планира 
из буџета РС за МОС-
ОКС,  кроз 
финансирање 
програма  за 
остваривање  општег 
интереса  у  области 
пливачког спорта.

Одређивање 
приоритета  у 
одржавању  и 
изградњи 
пливачких 
спортских објеката 
затвореног  и 
отвореног типа.

Дефинисање  критеријума  за  одређивање 
приоритета  у  одржавању  и  изградњи 
пливачких спортских објеката;
Израда плана изградње и одржавања у складу 
са  претходно  спроведеним  анализама  и 
дијагностичком студијом. 

МОС-ОКС,  АП, 
МНИП, ЈЛС 
Финансирање 
активности се планира 
из буџета РС за МОС-
ОКС,  кроз 
финансирање 
програма  за 
остваривање  општег 
интереса  у  области 
пливачког спорта, и за 
МНИП, из буџета АП, 
и буџета ЈЛС.

Реконструкција 
постојећих 
пливачких 
спортских објеката 
затвореног  и 
отвореног  типа  у 
складу  са 
претходно 
припремљеним 
плановима  и 
програмима 
реконструкције  и 
изградње  нових 
пливачких 
спортских објеката 
који  задовољавају 
међународне 
стандарде.

Планирање  потребних  финансијских 
средстава у буџетима Републике, укључујући 
и  средства  НИП-а,  аутономних  покрајина  и 
јединица локалних самоуправа и дефинисање 
међусобних  односа,  права  и  обавеза  свих 
учесника  у  процесу  реконструкције 
постојећих  пливачких  спортских  објеката 
отвореног  и  затвореног  типа   и  изградња 
нових  спортских  пливачких  објеката  који 
задовољавају међународне стандарде.

МОС-ОКС,  АП, 
МНИП, ЈЛС 
Финансирање 
активности се планира 
из буџета РС за МОС-
ОКС,  кроз 
финансирање 
програма  за 
остваривање  општег 
интереса  у  области 
пливачког спорта, и за 
МНИП, из буџета АП, 
и буџета ЈЛС.
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Створити  услове 
за  врхунско 
пливачко спортско 
постигнуће  кроз 
подизање  нивоа 
стручности 
руководилаца  и 
програмских 
директора  у 
оквиру 
националног 
савеза  и  развој 
струковних 
удружења 
(нпр.Удружење 
пливачких тренера 
Србије,  Удружење 
кондиционих 
тренера  Србије  и 
сл.)

Организовање   семинара  и  радионица  за 
стручно  усавршавање руководилаца у оквиру 
националног  савеза   (програмског  и 
пословног менаџмента );
Модернизација  рада   и  организовања 
струковних удружења.

МОС-ОКС
Финансирање 
активности се планира 
из буџета РС за МОС-
ОКС,  кроз 
финансирање  НГС, 
ОКС,  ССС, 
струковних  удружења 
за  програме 
остваривања  општег 
интереса  у  области 
пливачког спорта.

Пипреме  за 
Олимпијске  игре 
2012.,  2016  и 
2020., године.

Кроз  програм  „Система  развоја   талената” 
који је установљен и делимично финансиран 
од  стране  МОК-а,  у  Републици  Србији 
идентификовати  и  тестирати  у  Републичком 
заводу за спорт све потенцијалне олимпијске 
кандидате за Олимпијске игре 2012.   2016 и 
2020. године;
Израдити  програме  припрема  и  наступа  на 
такмичењима  свих  кандидата  за  период  од 
десет  година  и  плански  финансирати 
одобрене програме.

МОС, ОКС 
Финансирање 
активности се планира 
из буџета РС за МОС, 
кроз  финансирање 
ОКС  за  програме 
остваривања  општег 
интереса  у  области 
пливачког  спорта,  и 
кроз  суфинансирање 
од  стране  МОК-а, 
спонзора и донатора. 

Успешна 
организација 
међународних 
пливачких 
спортских  на 
територији 
Републике  Србије 
по  стандардима 
међународне 
пливачке 
федерације  ЛЕН и 
ФИНА.

Формирање листе   приоритетних такмичења 
за  период  од  десет  година  која  ће  бити 
одржана у Републици Србији;
Кандидатура  и  организација  међународних 
спортских  такмичења  по  стандардима 
међународних  пливачких  федерација  ЛЕН и 
ФИНА;
Дефинисање међусобних права и обавеза  по 
питању  организације  и  финансирања 
међународног спортског догађаја од значаја за 
Републику  Србију  између  Националног 
гранског  савеза,  Републике  Србије  и  органа 
јединице локалне самоуправе.

МОС, ОКС, НГС, АП, 
ЈЛС
Финансирање 
активности се планира 
из буџета РС за МОС-
ОКС,  кроз 
финансирање НГС,  за 
програме  остваривања 
општег  интереса  у 
области  пливачког 
спорта,  из  буџета  АП 
и из буџета ЈЛС.
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Промоција  идеје 
„Спорт за све”.

Спровођење  кампање која ће имати за циљ 
промоцију здравих стилова живота у којима 
доминира  редовна  пливачка  физичка 
активност; организовање и спровођење акција 
које  служе  активирању   појединаца  у 
пливачком  рекреативном  вежбању у  оквиру 
радних средина и слободног времена;

МОС, ОКС, АП, ЈЛС 
Финансирање 
активности  се  планира 
из  буџета  РС за  МОС-
ОКС,  кроз 
финансирање  програма 
за  остваривање  општег 
интереса  у  области 
пливачког  спорта,  из 
буџета АП и из буџета 
ЈЛС.

Стварање  услова 
за  перманентно 
стручно 
усавршавање 
кадрова   за 
реализацију 
система  „Спорта 
за све”.

Организовање   семинара  и  радионица  за 
стручно   усавршавање   кадрова  за 
реализацију  система  пливачког  спорта  у 
оквиру организације „Спорт за све”.

МОС, ОКС, АП, ЈЛС 
Финансирање 
активности  се  планира 
из  буџета  РС за  МОС-
ОКС,  кроз 
финансирање  програма 
за  остваривање  општег 
интереса  у  области 
пливачког  спорта,  из 
буџета АП и из буџета 
ЈЛС.
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У Унапредити 
постојећи   систем 
образовања 
стручног  и 
научног  кадра  за 
потребе  пливачког 
спорта  и 
подстицати  развој 
науке у пливачком 
спорту  и  примену 
научних  резултата 
у  спортској 
пракси.

Спровођење  анализе  ангажовања  стручних 
кадрова у пливачком спорту који се школују 
у  постојећем  систему  образовања  ради 
подизања  квалитета  стручног  рада  у 
пливачком спорту;

Програм  едукације  кадрова  у  пливачком 
спорту  ,  сарадња  научно-образовних 
институција  са  националним  гранским 
савезом  ,  Олимпијским  комитетом  Србије, 
Спортским  савезом  Србије,  струковним 
удружењима  и  спортским  клубовима   и 
примена  резултата  научних  истраживања  у 
пракси.

МОС, ОКС, МПС, МН 
Финансирање 
активности  се  планира 
из  буџета  РС за  МОС-
ОКС,  кроз 
финансирање  програма 
за остваривање општег 
интереса  у  области 
пливачког спорта.
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Скраћенице
EУ Eвропскa унијa (European Union)
ОЕБС Организација за европску безбедност и сарадњу
ЈЛС Јединица локaлне сaмоупрaве
МОС Министарство омладине и спорта
МЗ Министaрство здрaвљa

МУП Министaрство унутрaшњих пословa
МОД Министарство одбране
ВС Војска Србије 
МПС
МПА
МСП

Министaрство просвете
Министарство правде
Министарство спољних послова

МФ Министaрство финaнсијa
МК
МН

Министaрство културе
Министарство за науку и технолошки развој

МРСП Министарство рада и социјалне политике
МНИП Министарство за Национални инвестициони план
РЗС Републички зaвод зa спорт
ЈЗФКМС

ПСС

Југословенски завод за физичку културу и медицину спорта
Пливачки савез Србије

АДАС Антидопинг агенција Србије
РС Републикa Србијa
АП Аутономне Покрајине
ОКС Олимпијски комитет Србије
МОК Међународни  Олимпијски  комитет  (International Olympic 

Committee)
МПК

ПОКС

Међународни Параолимпијски комитет (International Paralympic 
Committee)
Параолимпијски комитет Србије

ССС
НГС
УСС
СШСОВ
СОС
ССИС
ССГНС
ССССС

Спортски савез Србије
Национални грански савези
Универзитетски савез Србије
Савез за школски спорт и олимпијско васпитање
Специјална олимпијада Србије
Спортски савез инвалида Србије
Спортски савез глувих и наглувих Србије
Спортски савез слепих и слабовидих Србије

МСФ Међународне спортске федерације
MDG Миленијумски циљеви (Millennium Development Goal)
MINEPS Интернационална  конференција  министара  одговорних  за 

физичку културу и спорт (International Conference of Ministers and 
Senior Officials Responsible for Physical Education and Sport)

НОК Национални Олимпијски комитет (National Olympic Committee)
UNESCO Организација Уједињених нација за образовање науку и културу 

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
YES Едукација младих кроз спорт (Youth Education through Sport)
UNV Волонтери Уједињених нација (United Nations Volunteers)
UNDP Прогрaм  зa рaзвој  Уједињених  нaцијa (United Nations 

Development Programme)
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