
КУГЛАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА КУГЛАШКОГ СПОРТА 

 У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, март 2015. године 



 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

 

I МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА КУГЛАШКОГ СПОРТА У 

СРБИЈИ 

  

II ПРОБЛЕМИ И СТАЊЕ КУГЛАШКОГ СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

III СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА  

 

IV АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСТАВЉЕНИХ ЦИЉЕВА 

 

V АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТАРЕТГИЈЕ РАЗВОЈА КУГЛАЊА У 

СРБИЈИ (табеларни приказ) 

 

 

 

 

 

 



Водећи се смерницама Стратегије развоја спорта у Републици Србији, Куглашки 

савез Србије утврђује стартешке циљеве развоја куглашког спорта у Републици 

Србији. 

 

I   МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА КУГЛАШКОГ СПОРТА У СРБИЈИ 

 

Методологија израде Стратегије развоја куглашког спорта у Републици Србији 

заснована је на принципима – стратешким начелима на којима се заснива укупни 

развој спорта у Републици Србији, а то је: физички и ментални развој деце и 

омладине; доступност спорта у смислу вежбања и рекреације свима без обзира на 

различитости; повећање обухвата бављења грађана спортом; представљање 

Републике Србије у свету афирмишући њену културу; развијање и јачање 

толеранције и једнакости свих грађана; развој и унапређење спортске 

инфраструктуре. 

 

Закон о спорту дефинише предмет, појам и делатност спорта, начела на којима се 

заснива спорт и обавеза примене спортских правила. Поред тога, Закон се заснива 

на најдубљим међународним искуствима и прати европске прописе и стандарде у 

развоју спорта у Србији. 

 

Област спорта у Републици Србији дефинише се као делатност од посебног значаја. 

Дефинисани су начини и мере остваривања јавног интереса, утврђен је начин 

доношења Националне стратегије спорта, стога и Куглашки савез Србије одређује 

циљеве развоја куглашког спорта у Републици Србији. 

 

II   ПРОБЛЕМИ И СТАЊЕ КУГЛАШКОГ СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

Како би се идентификовали главни проблеми куглашког спорта у Републици Србији 

и дефинисали стратешки циљеви његовог развоја, основу за израду овог документа 

представљала је експертска оцена компетентних особа. На основу експертских 

оцена, релевантних библиографских извора, као и прикупљених података, изведен је 

велики број закључака који су били основ за дефинисање стања куглашког спорта у 

Републици Србији и одговарајућих активности на реализацији постављених 

стратешких циљева. 

 

Као и остали спортови у Републици Србији, куглашки спорт у Србији треба да се 

заснива на принципима и стандардима који су утврђени у Европској повељи о 

спорту, Европској конвенцији о заштити људских права и соновних слобода, 



конвенцији УН-а о правама детета, Међународној конвенцији против допинга у 

спорту, Европској конвенцији о насиљу и недоличном понашању гледалаца на 

спортским приредбама, Олимпијској повељи, параолимпијској повељи, Европском 

кодексу о спортској етици, Декларацији о спорту, толеранцији и фер плеју, као и на 

правилима међународних спортских организација. 

 

III   СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА 

 

У циљу даљег развоја и унапређивања система спорта у Републици Србији утврђују 

се следећи приоритети стратегије: 

 

 Развој куглашког спорта деце и омладине укључујући и школски спорт; 

 Повећање обухвата бављења грађана куглашким спортом; 

 Развој и унапређење врхунског спорта; 

 Развој и унапређење куглашке спортске инфраструктуре; 

 Подизање капацитета куглашког спорта на свим нивоима власти; 

 Стручно и научно-истраживачки рад у спорту и информационим системима; 

 Међународна спортска сарадња и куглашки спорт у дијаспори; 

 Куглашки спорт у војсци; 

 Куглашки спорт у полицији; 

 Спортски туризам и партнерство између спорта и животне средине; 

 Медији у спорту; 

 Негативне појаве у спорту; 

 

Узимајући у обзир да је стратешки развој и унапређење система куглашког спорта и 

са њим повезаних активности сложен и дугорочан процес, Стратегија развоја 

куглашког спорта у Републици Србији обухватиће период од 2014. до 2018. године, 

т.ј. период од четири године. 

 

АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСТАВЉЕНИХ ЦИЉЕВА 

 

1. Унапређене везе између школа и организација у области спорта и 
подстакнути програми у спортовима који привлаче децу и омладину 
 

2. Дефинисани критеријуми кроз правилнике и унапређени стручни 

потенцијали с циљем израде критеријума за финансирање ове области; 

 



3. Унапређена сарадња куглашког спорта 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; 

 

4. Стварање услова за одржавање и даље постизање врхунског спортског 

резултата; 
 

 

5. Унапређење услова за развој спортисте до врхунског резултата 

 
6. Усвојени планови развоја гране спорта од стране надлежног националног 

савеза; 

 

7. Унапређен стручни рад у спорту; 

 

8. Израђена национална платформа за међународну сарадњу и развој 

куглашког спорта у дијаспори; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА КУГЛАЊА У СРБИЈИ 
(ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ) 

 

 

1) Посебан циљ 7.1.1.7.  Унапређене везе између школа и организација у 
области спорта и подстакнути програми у спортовима који привлаче децу и 
омладину 

 

Активности: 
 

Подизање нивоа сарадње између школа и организација у области спорта у 
циљу повећања обухвата бављења деце и младих спортским активностима 
и физичким вежбањем 

Мере/задаци: - Успостављање сарадње и партнерских односа између школа и 
организација у области спорта на популарисању спортских активности и 
укључивању деце и младих у организоване облике бављења спортом и 
физичким вежбањем у оквиру организација у области спорта. 
- Реализовање програма и пројеката унапређења спортских активности 
деце и младих у спортовима који их привлаче 

Индикатори 
активности: 

- Број деце и младих који су се укључули у спортске активности у 
организацијама у области спорта кроз сарадњу тих организација и школа 
- Број реализованих  програма и пројеката 

Одговорна 
институција и 
партнери: 

КСС, КСВ, градски куглашки савези, општински куглашки савези, 
регионални куглашки савези и куглашки клубови 

Рокови 
активности: 

Континуирано (2014-2018) 

Ресурси Буџет, спонзори, донатори, савези и клубови 
 
 

2) Посебан циљ 7.2.1.4.  Дефинисани критеријуми кроз правилнике и унапређени 
стручни потенцијали с циљем израде критеријума за финансирање ове области 

 

Активности: Дефинисање критеријума у области куглашког спорта  и критеријума за 
финансирање 

Мере/задаци: Израда критеријума за обављање спортских активности и спортских 
делатности у области куглашког спорта, 
Израда програма и критеријума за стручну едукацију, лиценцирање  и 
перманентно усавршавање 

Индикатореи 
активности: 

Број урађених одговарајућих аката и дефинисаних критеријума 
Израђени програми 

Одговорна 
институција и 
партнери: 

КСС, КСВ, градски куглашки савези, општински куглашки савези, регионални 
куглашки савези и куглашки клубови 

Рокови 
активности: 

2014-2018 

Ресурси Буџет, спонзори, донатори, савези и клубови 

 
 



3) Посебан циљ 7.2.1.5.  Унапређена сарадња куглашког спорта 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 

 

Активности: 
 

Обједињавање активности куглашког спорта, школског и универзитетског 
спорта, 
врхунског спорта, радничког спорта и спорт на селу у оквиру територијалних 
спортских савеза, у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим 
сегментима становништва посебно деце, младих, жена и старих 

Мере/задаци: Сарадња са гранским спортским савезима 

Индикатореи 
активности: 

Број организација  чије су активности обједињене 

Одговорна 
институција и 
партнери: 

КСС, КСВ, градски куглашки савези, општински куглашки савези, регионални 
куглашки савези и куглашки клубови 

Рокови 
активности: 

2014-2018 

Ресурси Буџет, привредни субјекти 
 
 
 

4)  Посебан циљ 7.3.1.2.  Стварање услова за одржавање и даље постизање 
врхунског спортског резултата 

 

Активности: 
 

- Врхунски спорт за просперитетну јединицу локалне самоуправе, регион, 
покрајину 
- Међународна такмичења у Републици Србији 
- Врхунски спортски резултат 

Мере/задаци: - Активности и подршка клубовима са врхунским спортским резултатом 
- Прихватање и организација 
- Стратешки  вишегодишњи план развоја врхунског спортског резултата кроз 
мере за учешће врхунских спортиста у националним селекцијама, 
националним првенствима и великим међународним такмичењима 

Индикатори 
активности: 

- Број клубова којима је обезбеђена подршка 
- Број организованих спортских такмичења 
- Број освојених медаља на великим међународним такмичењима 

Одговорна 
институција и 
партнери: 

КСС, КСВ, градски куглашки савези, општински куглашки савези, регионални 
куглашки савези и куглашки клубови 

Рокови 
активности: 

2014-2018 

Ресурси Буџет, спонзори, донатори 
 
 
 



5) Посебан циљ 7.3.1.3.  Унапређење услова за развој спортисте до врхунског 
резултата 

 

Активности: 
 

- Програми Националних гранских савеза на путу изградње врхунског 
резултата у куглашком спорту 
- Програми спортских припрема 
- Развојни програми у јединици локалне самоуправе, региона,покрајине 
- Транзиција перспективних спортиста јуниора - кадета у вишу категорију 

Мере/задаци: Примена јасних критеријума при укључивању врхунских спортиста у 
програм 
Организовање припрема у складу са динамиком очекиваних резултата  
Идентификација клубова са капацитетом за развојне програме 
Идентификација и системска подршка и финансирање програма спортских 
клубова који остварују резултате на међународном нивоу такмичења 
Детектовање и подршка перспективних спортиста јуниора - кадета - у вишу 
категорију. 

Индикатори 
активности: 

Број организованих припрема  
Број клубова са одговарајућим капицитетом  
Број клубова укључених у систем 
Број програмских активности са циљем ефикасне транзиције у вишу 
категорију 

Одговорна 
институција и 
партнери: 

КСС, КСВ, градски куглашки савези, општински куглашки савези, регионални 
куглашки савези и куглашки клубови 

Рокови 
активности: 

2014-2018 

Ресурси Буџет, спонзори, донатори 
 
 
6) Посебан циљ 8.1.1.9.  Усвојени планови развоја гране спорта од стране 

надлежног националног савеза   
 

Активности: 
 

Усвојен план развоја гране спорта у од стране надлежног националног савеза 
у складу са Стратегијом 

Мере/задаци: Израда плана развоја гране спорта од стране надлежног националног савеза 
и његово усвајање 

Индикатореи 
активности: 

Број надлежних националних савеза који су усвојили план развоја 

Одговорна 
институција и 
партнери: 

КСС, КСВ, градски куглашки савези, општински куглашки савези, регионални 
куглашки савези и куглашки клубови 

Рокови 
активности: 

2014-2018 

Ресурси Нису потребна додатана средства 
 
 
 



7) Посебан циљ 8.2.1.1.  Унапређен стручни рад у спорту   
 

Активности: Унапредити систем едукације стручњака у спорту кроз усвајање националних 
критеријума за спортске тренере 

Мере/задаци: Усвојити националне критеријуме за спортске тренере 

Индикатореи 
активности: 

Усвојени национални критеријуми за спортске тренере при националним 
гранским савезима 

Одговорна 
институција и 
партнери: 

КСС, КСВ, градски куглашки савези, општински куглашки савези, регионални 
куглашки савези и куглашки клубови 

Рокови 
активности: 

2014-2018 

Ресурси Буџет, спонзори 
 
 
8) Посебан циљ 8.3.1.1.  Израђена национална платформа за међународну 

сарадњу и развој куглашког спорта у дијаспори  
  

Активности: Унапређење структура за правилну координацију спортске сарадње на 
међународном нивоу и у дијаспори 

Мере/задаци: Национална платформа за међународну сарадњу и развој спорта у дијаспори 

Индикатореи 
активности: 

Усвојена платформа и њена примена од свих идентификованих и задужених 
чинилаца за афирмацију националне политике 

Одговорна 
институција и 
партнери: 

КСС, КСВ, градски куглашки савези, општински куглашки савези, регионални 
куглашки савези, куглашки клубови и куглашки клубови у дијаспори 

Рокови 
активности: 

2014-2018 

Ресурси КСС, клубови дијаспоре 
 
 
 

  Куглашки савез Србије 
Председник 

 
У Београду, 27.02.2015.   

  / Урош Драгојловић / 

 

 

 

 


