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1. УВОД 

Спортска рекреација у савременим условима живота и рада, као специфично 

подручје физичке културе, заузима значајно место. Када се оцењује развој 

физичке културе, као дела опште културе, полази се од степена развоја 

њених специфичних подручја (спорт, спортска рекреација, физичко 

васпитање и кинезитерапија). Такав третман физичке културе указује на 

значај истраживања у области спортске рекреације. 

У спортској рекреацији човек је субјект своје активности, он се добровољно 

опредељује за одговарајући програм и жељену спортско-рекреативну 

активност. Као субјект своје активности човек је мотивисан жељом за 

кретањем, тежњом да побољша свој психо-соматски статус, да задовољи 

своје потребе и интересе, да се забави, разоноди, опусти, одмори и опорави. 

 У разматрању функција спортске рекреације рационално је поћи од 

стварних људских и друштвених потреба које се ефикасно задовољавају кроз 

разноврсне програме спортске рекреације. При томе је нужан системно 

структурни приступ, односно изучавање основних фунција спортске 

рекреације у њиховој тесној међусобној повезаности и условљености. 

Функције спортске рекреације произилазе из њених основних 

карактеристика: слојевитост, слобода избора активности, богатство и 

разноврсност програма, флексибилност, отвореност, сврсисходност, 

вредносна оријентација, савременост у приступу и научна утемељеност и 

валоризација ефеката програма. Оне су такође повезане са многим 

аспектима друштвеног, привредног и културног живота: производњом, 

системом заштите на раду, научном организацијом рада и одмора, системом 

образовања и васпитања, системом здравствене заштите, обимом и 

структуром слободног времена, савременом туристичком понудом и др. 

 Функције спортске рекреације извиру из њеног друштвеног бића и 

њене повезаности са друштвеном производњом и односима који се у 

процесу рада успостављају. На њих исто тако, утицај има систем образовања 

и васпитања, материјална основа појединца, породице и његовог окружења. 

 Здравствено - хигијенске функције спортске рекрације се посебно 

испољавају кроз њен допринос: унапређењу здравља и повећању 

отпорности организма на разна обољења; спречавању и отклањању 

професионалних обољења; отклањању симптома хиподинамичких болести; 



уранотежавању енергетске потрошње и одржавању нормалне телесне 

тежине; превентиви и заштити здравља и др.  

 Економско-радне функције спортске рекреације најнепосредније су 

везане за радни процес и одражавају потпуно повратно дејство спортско-

рекреативних активности на развој производних снага. Није реч о 

једностраном везивању спортско-рекреативних активности за радни учинак, 

већ комплексном позитивном утицају спортске рекреације на човека као 

највећу производну снагу. Тако посматрано, друштвени ефекат спортске 

рекреације у процесу рада је евидентан, а у економском смислу њен утицај 

је значајан и може се кванитификовати одговарајућим научним методама. 

 Образовно-васпитне функције спортске рекреације испољавају 

педагошке вредности овог подручја. На првом месту је непосредан допринос 

спортско-рекреативних активности у обезбеђивању складног физичког 

развоја и одржавања функција органа и система организма на оптималном 

нивоу, као и развијању позитивних особина личности: одважности, 

упорности, издржљивости, дружељубивости, толерантности, међусобног 

разумевања и сарадње. Спортско-рекреативне активности су значајан 

фактор опште-физичког развоја и усвајања широког фонда разноврсних 

знања и навика, значајних у свакодневном животу и раду. 

 Социолошко-психолошке функције спортске рекреације су од посебног 

значаја, јер покривају друштвени карактер овог подручја и сферу 

субјективног доживљавања спортске рекреације. Неоспорно је, да је 

спортска рекреација превасходно друштвена појава па су њене социолошко-

психолошке функције бројне и разноврсне. 

 Спортска рекреација се појављује као значајан елеменат садржајнијег 

и кориснијег провођења слободног времена у коме човек кроз пријатне и 

корисне програме остварује богате друштвене контакте, унапређује 

међуљудске односе, развија другарство и сарадњу. Програми спортске 

рекреације представљају, између осталог, хуману врсту забаве, друштвеног 

доживљавања, подручје стваралаштва доступно сваком појединцу без 

обзира на пол, узраст и спортски таленат. 

 

 Вредности програма спортске рекреације су познате и у процесу 

социјализације личности, припреми човека за пуновредан рад и друштвено 

богат и садржајан живот.  



 Функције спортске рекреације не могу се значајније остваривати док је 

она доступна само малом броју младих и способних и док се у спортску 

рекреацију механички преносе средства, методе рада, технологија и систем 

спортских такмичења са тежиштем на спортско-техничким резултатима. 

Спортска рекреација не може се посматрати искључиво, ни претежно 

као елеменат потрошње, већ, пре свега, као значајна економска категорија, 

као значајан елеменат савремене туристичке понуде и подручје значајно за 

ефикасно и рационално задовољавање аутентичних људских потреба, за 

очување социолошко-психолошке и биолошке равнотеже савременог 

човека. 

 
Јавно здравље и физичка активност 
  
 Здравље је стање потпуног физичког, психичког и социјалног 
благостања, а не само одсуство болести. Савремена наука квантитативно 
дефинише здравље као суму „резервних капацитета“ основних 
функционалних система. У том смислу треба да размислимо да ли својим 
начином живота само трошимо и самњујемо резерве здравља и да ли 
довољно чинимо да очувамо и унапредимо своје здравље. Здравље није 
само наше власништво.  
 Светска здравствена организација дефинише здравље код људи као 
"стање комплетне физичке, менталне и друштвене добробити које се не 
састоји само од изостанка болести", а посљедњих година дефиниција је 
проширена да би укључила способност да се води „друштвено и економски 
продуктиван живот“. 
 Здравство или јавно здравље бави се опасностима за опште здравље 
заједнице на темељу здравствених анализа становништва. Многе 
организације дефинишу здравље и промовисање здравља на разне начине. 
Светска здравствена организација, тело Уједињених Нација које поставља 
стандарде и врши светско надзирање болести, дефинише здравље као 
"стање потпуног телесног, душевног и друштвеног благостања, а не само 
слобода од болести или инвалидности". 
 Здравље савременог човека највише угрожавају преобилна и 
недеакватна исхрана, недовољна физичка активност, стресна напрезања, 
загађења животне и радне средине и штетне навике.Kретање, оптимална 
физичка активност, је услов за очување човековог здравља и нормалног 
функционисања органа, система и човековог организма у целини. Свако 
прекомерено ограничавање мотоме активности у противречности је са 
човековом биолошком природом. Оно изазаива разноврсна нарушавања и 



растројства функција највиталнијих органа и система организма, која су у 
почетку само функционалног, а касније и органског карактера. Недостатак 
оптималне физичке активности најбоље и најлакше можемо да надокнадимо 
кроз одговарајуће програме спортске рекреације. 
 

2. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ЗА СВЕ У АП 
ВОЈВОДИНИ 
 

 

 Повећање обухвата бављења грађана спортом путем развоја и 
унапређивања спортске рекреације. 

 Подизање свести грађана и едукација о важности и 
неопходности  редовног бављења спортско-рекреативним 
активностима. 

 Обезбеђивање бољих материјално-техничких услова у циљу 
доступности  свим грађанима да се баве спортском рекреацијом  
а нарочито осетљивим категоријама становништва. 

 Унапређење сарадње и компатибилности са јединицама 
локалне самоуправе кроз препознавање значаја спортске 
рекреације и значајније финансирање  програмских активности 
из области Спорта за све. 

 Унапређење сарадње и компатибилности са другим 
организацијама које могу допринети повећању броја грађана 
укључених у редовно бављење спортско-рекреативним 
активностима.  

 Израда и имплементација нових програма прилагођених 
осетљивим категоријама становништва у функцији превенције и 
оптимизације здравља, виталности, дигнитета. 

 Едукација и стручно оспособљавање лица у области Спорта за 
све. 

 Унапређење међурегионалне сарадње са организацијама из 
области Спорта за све. 

 Повезивање Спорта за све са туристичким потенцијалима и 
заштитом животне средине. 

  Израда пројеката и  аплицирање ка фондовима Европске Уније 
и другим   приступним фондовима. 

  Унапређење сарадње са медијима. 

  Праћење и увођење нових спортско-рекреативних активности 
актуелних  у свету 

  Иновирање и унапређење информационог система. 



 

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ САВЕЗА У СКЛАДУ СА 

ПРОГРАМОМ РАЗВОЈА СПОРТА ЗА СВЕ У АП ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 

2017-2020 

 

Стратешке смернице програма спортско - рекреативних активности, према 

узрасту којем су намењене могу се поделити на три групе: 

 

- Деца: свестрани развој психофизичких способности, 

- Одрасли: одржавање и унапређење општих и радних способности, 

- Старије особе: одржавање и унапређење општих и специфичних 

способности 

 Унутар сваке ове групе у односу на узраст постоји читав низ подгрупа 

са својим специфичностима и обележјима.  

  

Приступ овом питању треба да буде: ТИМСКИ, да постоје САВЕТОВАЛИШТА, 

РЕАЛИЗАЦИЈА програма спортске рекреације, КОНТРОЛА провођења 

спортско – рекреативних програма и анализа  постигнутих  ЕФЕКАТА. 

 Узраст је један од критеријума који се поштује при изради спортско – 

рекреативних програма а полазну основу чине: циљеви програма, временски 

оквир, трајање, учесталост, место и услови реализације појединих програма. 

 

Предлог примене спортске рекреације у различитим животним раздобљима:  

 

 

 

 

 

 

Старосна  структура 
Циљеви програма 

спортске рекреације 

Могућност одвијања 

програма 

Деца: 

 Предшколски 

 Млађи школски 

 Старији школски 

Подстицај правилног 

раста и развоја, 

оптимизација 

антрополошког 

обележја, 

Место: вртићи, школа, 

спортски клубови, 

удружења спорта за 

све и спортске 

рекреације, кампови, 



 Средњошколски 

 И млађи од 20год. 

социјализација, 

позитивне навике, 

учење нових вештина и 

знања (пливање, 

вожња бицикла, 

ролера...) 

излетишта, туристички 

центри 

Особе од 20 до 65 год. 

Деловање на радну 

способност, боље 

здравље, мање 

изостајање са посла, 

боља радна 

ефикасност, веће 

задовољство, боља 

комуникација, 

толеранција и 

уважавање. 

Место: приватни 

центри, друштвени 

центри, уређене 

градске површине, 

удружења и спортски 

клубови, Центри 

активног одмора, 

активности у природи 

Старије особе од 65 

година 

Боље здравље, 

социјализација, 

емоционално 

задовољство, осећај 

корисности, лична 

независност, едукација 

Место: домови за 

старе, приватни 

центри, друштвени 

центри, уређене 

градске површине, 

центри активног 

одмора, активности у 

природи 

Особе са инвалидитетом 

Боље здравље, 

социјализација, осећај 

корисности, боља 

адаптација на животне 

изазове, 

ресоцијализација 

Место: приватни 

центри, друштвени 

центри, уређене 

градске површине,  

удружења и спортски 

клубови. 

 

4. ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ У ПЕРИОДУ 2020 

- 2024 У ФУНКЦИЈИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ГРАЂАНА. 

 

План је да се до краја 2020 године заврше постојеће програмске активности 

савеза везане за програм развоја Спорта за све у Војводини за период 2017-



2020. На основу евалуације програма који се реализовао у поменутом 

периоду планираће се даљи рад и активности савеза везани за јавно здравље 

и квалитет живота грађана Војводине. 

С обзиром да је за израду једног таквог документа потребно сагледати све 

полазне основе  као и сва Законска и подзаконска аката, наредну годину 

2020. годину 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 2020-2023. 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. 

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 додатни 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. 

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. 

Врло важан и незаобилазан сегмент 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. 

 

5. НАСТАВАК УНАПРЕЂЕЊА МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ, СА АКЦЕНТОМ НА 

ПОСТОЈЕЋЕ И НОВЕ МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ. 

 

Већ у првој години новог мандата један од приоритета ће свакако бити 

стварање свих потребних предуслова у савезу да се искористе све 

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.   

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. 

 

 

 

6. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ОЛИМПИЈАДЕ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ 

 

Раднички спорт се реализује као засебан сегмент Савеза Спорт за све 

Војводине. Тако постављен мора имати сопствену организацију која 

подразумева свеобухватно планирање целокупних активности, утврђивање 

циљева и задатака као и начина њихове реализације. 



 Раднички спорт има своје нивое организованости који се крећу од 

нивоа Предузећа/Установа/Организација/Удружења, што чини основни ниво 

организованости а потом следе нивои: Општина – Регион – Војводина. 

 На сваком од наведених нивоа неоходан је организован и озбиљан 

приступ Радничком спорту јер само на тај начин је реално очекивати успешно 

функционисање радничког спорта на највишем и најсложенијем нивоу – 

нивоу Војводине. 

 Циљеви и задаци система Радничког спорта су: 

 реализација спортско – рекреативних програма који су примерени 

категорији грађана који припадају систему радничког спорта, 

 израда програма активности који ће побудити пажњу 

потенцијалних учесника  у њиховој реализацији, 

 постављање система спортских такмичења који ће обезбедити 

континуитет бављења Радничким спортом и на основу остварених 

спортских резултата дати одређена права и предности онима који 

постижу најбоље резултате, 

 у максималном обиму у реализацију спортско-рекреативних 

програма укључити спортске стручњаке у циљу безбедности 

учесника у такмичењима и вежбањима, 

 стварање услова и могућности да сваки учесник у активностима у 

оквиру система Радничког спорта има своје место са аспекта 

његових психофизичких могућности, 

 успостављање система такмичарских активности који ће омогућити 

свакој локалној средини (општини) да узме учешће у тим 

такмичењима без обзира на број правних субјеката и број 

запослених на својој територији,  

 стварање услова да се у оквиру сваке општине у Војводини створе 

услови за организовано бављење радничким спортом, 

 стално радити на системском и организационом развоју спортских 

манифестација војвођанског нивоа: Куп Војводине, Првенство 

Војводине и Спортска олимпијада радника Војводине, 

 стално истицати (признања а по могућности и награде) колективе и 

појединце који дају изузетан допринос развоју, унапређењу и 

афирмацији Радничког спорта, 



 залагање за бољи третман Радничког спорта у јединицама Локалне 

самоуправе као и у ситему физичке културе и спорта у Србији и 

Војводини. 

 

 Наведени су основни задаци и циљеви чија детаљна разрада следи 

кроз посебна акта у оквиру система Радничког спорта. 

 

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. 

Прве Радничко спортске игре (РСИ) радничке и сеоске омладине, 

струковних савеза синдиката, одржане су 1946. Године. Од 20-22. јуна 1975. 

године у Новом Саду одржана је I Олимпијада радничко спортских активности 

Војводине (ОРСАВ), где је на завршној приредби учествовало преко 3.000 

спортиста у 10 спортских дисциплина за мушкарце и 6 за жене.  

 Од тада завршна манифестација се одржава сваке четврте године, а 

кроз олимпијске циклусе пролазило је више десетина, па и стотина хиљада 

радника кроз утврђени систем квалификационих такмичења.  

Развојни пут радничко спортских активности у Војводини прошао је 

кроз неколико фаза са карактеристичним обележјима и стандардним 

манифестацијама. Мишљења смо да оваква активност заслужује 

монографијију која би на једном месту обухватила развојни пут и све 

трансформације Радничког спорта. 
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