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6.1 РАЗВОЈ ЈОГА СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ШКОЛСКИ И УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТ 

 

6.1.1 ОПШТИ ЦИЉ:  Јога спорт укључен у школски и универзитетски спорт равноправно са другим спортовима; 

 
6.1.1.1 ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређена сарадња са МОС, МПНТР, школама и универзитетима ради промоције јога спорта; 

6.1.1.2 ПОСЕБАН ЦИЉ: Јога спорт укључен у спортске секције и друге ваннаставне активности у оквиру школског и универзитетског спорта; 

6.1.1.3 ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређено медијско праћење и промоција примене јога спорта с циљем неговања културе спортског понашања, сарадње, толеранције и 

поштовања различитости на спортским теренима;  

  

6.2 ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА БАВЉЕЊА ГРАЂАНА ЈОГА СПОРТОМ 

 

6.2.1 ОПШТИ ЦИЉ: Повећан обухват бављења јога спортом у свим структурама становништва, посебно деце, младих, жена, особа са  

инвалидитетом и старих.
1
 

 
6.2.1.1  ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуто значајније укључење организација спортске јога рекреације и спорта особа са инвалидитетом у реализовање пројеката уз 

финансијску подршку јединица локалне самоуправе;   

6.2.1.2  ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређена сарадња организација јога спортске рекреације са школским и универзитетским спортом, с циљем повећања обухвата бављења јогом 

у свим сегментима становништва, посебно деце, младих,  жена, особа са инвалидитетом и старих; 

6.2.1.3  ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређена сарадња са удружењима и савезима пензионера, спортским покретима трећег доба, невладиним организацијама ради повећања 

обухвата и развоја нових облика и садржаја који су намењени старим особама у функцији одржавања здравља, виталности и дигнитета;  

6.2.1.4  ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређено финансирање развоја јога спорта у Републици Србији из Фонда за развој спорта 

6.2.1.5  ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећана свест о важности редовне физичке активности практиковањем јоге. 

 

6.3 РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ ЈОГА СПОРТА 

 

6.3.1 ОПШТИ ЦИЉ: Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског јога спорта и стварање услова за развој професионалног јога спорта 

 
6.3.1.1 ПОСЕБАН ЦИЉ: Даље унапређење стручног рада у области врхунског јога спорта; 

6.3.1.2 ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређени услови за развој спортисте до врхунског резултата;  

6.3.1.3 ПОСЕБАН ЦИЉ: Дефинисана и унапређена област професионалног јога спорта. 

 

 

 

                                            
1
 У складу са Националном стратегијом повећања обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације. 
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6.4  РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ЈОГА ИНФРАСТРУКТУРЕ И ВЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ СПОРТСКЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

6.4.1 ОПШТИ ЦИЉ: Изградња и већи степен коришћења постојеће спортске инфраструктуре од стране организација у области јога спорта. 

 
6.4.1.1  ПОСЕБАН ЦИЉ: анализа потреба за инфраструктуром  и укључење јога спорта у коришћење постојеће спортске инфраструктуре 

6.4.1.2  ПОСЕБАН ЦИЉ: изграђен тренинг центар за област јоге 

 

6.5. ОСТАЛИ ЦИЉЕВИ 

 

6.5.1. ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈОГА СПОРТА НА СВИМ НИВОИМА  

 

6.5.1.1 ОПШТИ ЦИЉ: Успостављен стабилан систем управљања и финансирања јога спорта у Републици Србији; континуирана едукација, 

више укључивање у систем јога спорта жена, маргинализованих група и волонтера. 

 
6.5.1.1.1 ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети организација у области јога спорта за програмско финансирање из јавних прихода (планирање, реализација, контрола); 

6.5.1.1.2 ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети територијалних савеза за аплицирање ка фондовима Европске уније и другим приступним фондовима; 

6.5.1.1.3  ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређена стручност и капацитети спортских организација у области јога спорта за писање пројеката и понуда ка спонзорима и донаторима; 

6.5.1.1.4 ПОСЕБАН ЦИЉ: Укључен већи број жена и маргинализованих група у систем јога спорта у РС. 

 

6.5.2. СТРУЧНО И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ЈОГА СПОРТУ И ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА 

 

6.5.2.1 ОПШТИ ЦИЉ: унапређен стручни и научно-истраживачки рад у јога спорту и информационим системима. 

 
6.5.2.1.1 ПОСЕБАН ЦИЉ: унапређен стручни рад у области јога спорта; 

6.5.2.1.2 ПОСЕБАН ЦИЉ: унапређен научно-истраживачки рад у области јоге; 

6.5.2.1.3 ПОСЕБАН ЦИЉ: унапређени информациони системи у области јога спорта. 

 

6.5.3. МЕЂУНАРОДНА СПОРТСКА САРАДЊА И ЈОГА СПОРТ У ДИЈАСПОРИ 

 

6.5.3.1 ОПШТИ ЦИЉ: унапређена међународна спортска сарадња и јога спорт у дијаспори 

 
6.5.3.1.1  ПОСЕБАН ЦИЉ: Остварена међународна сарадња и развој јога спорта у дијаспори 
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6.5.4. СПОРТСКИ ТУРИЗАМ И ПАРТНЕРСТВО ИЗМЕЂУ ЈОГА СПОРТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

6.5.4.1 ОПШТИ ЦИЉ: унапређен однос јога спорта и туризма и животне средине. 

 
6.5.4.1.1   ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуте и ојачане веза јога спорта и туризма и животне средине 

 

6.5.5 МЕДИЈИ У СПОРТУ 

 

6.5.5.1. ОПШТИ ЦИЉ: унапређена сарадња организација у области јоге и медија 

 
6.5.5.1.1 ПОСЕБАН ЦИЉ: медијска промоција јога спорта као здравог начина живота; 

6.5.5.1.2 ПОСЕБАН ЦИЉ: спортски новинари упознати са облашћу јога спорта и активностима ЈСС; 

6.5.5.1.3 ПОСЕБАН ЦИЉ: повећана свест грађана о позитивним вредностима јога спорта. 

 

 

6.5.6 НЕГАТИВНЕ ПОЈАВЕ У СПОРТУ 

 

6.5.6.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређене мере за спречавање свих негативних појава у јога спорту (насиље, допинг, намештање резултата 

такмичења, нелегално клађење и сл.). 

 
6.5.6.1.1 ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављен механизам за доследну примену Националне стратегије за борбу против насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским 

приредбама за период 2017-2021. године; 

6.5.6.1.2 ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређени механизми за борбу против манипулација на спортским такмичењима у области јоге; 

6.5.6.1.3 ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен нормативни и организациони оквир којим се регулише и обезбеђује спречавање допинга у спорту 
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7.1. РАЗВОЈ ЈОГА СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ШКОЛСКИ И УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТ 

ОПШТИ ЦИЉ 7.1.1 Јога спорт укључен у школски и универзитетски спорт равноправно са другим спортовима; 
 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.1 Унапређена сарадња са МОС, МПНТР, школама и универзитетима ради промоције јога спорта 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

Стварање предуслова како 

би се омогућило укључење 

јоге у систем пколског и 

универзитеког спорта 

Израда анализе стања укључености 

јога спорта у систем пколског и 

универзитеког спорта 

Укључење јоге у 

систем пколског и 

универзитеког 

спорта 

Јога савез Србије 

 

МОС; МПНТР 

Континуирано Сопствена 

средства 

Израда плана континуираног 

укључења спорта у области јоге у 

систем школског и универзитеког 

спорта 

Израђен план за 

системско 

укључење јоге у 

систем пколског и 

универзитеког 

спорта 

Јога савез Србије 

 

МОС; МПНТ 

2017/18 Сопствена 

средства 

Буџет 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.2 Јога спорт укључен у спортске секције и друге ваннаставне активности у оквиру школског и универзитетског спорта 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИ

ЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

Стварање услова за испуњење 

критеријума да за свако 

дете/ученика буде обезбеђена 

минимум једна спортска секција 

која укључује јогу 

Укључење спортских јога секција 

у школама 

Увршћена спортска 

јога секција у школама 

МОС, 

МПНТР,  

Јога савез 

Србије 

 

Континуирано Буџет 

Укључење јога спорта у понуду 

ваннаставних спортских 

активности у оквиру школе 

Увршћен јога спорт у 

понуду ваннаставних 

спортских активности 

у школама и на 

универзитетима 

МОС, 

МПНТР,  

Јога савез 

Србије 

 

Континуирано Буџет 
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 Укључење јога спорта у понуду 

спортских активности у 

предшколским установама 

Увршћен јога спорт у 

понуду спортских 

активности у 

предшколским 

установама 

МОС, 

МПНТР,  

Јога савез 

Србије 

 

Континуирано Буџет 

 Неговање јога спорта као новог 

модела у школским салама и на 

спортским теренима у току 

викенда, летњег и зимског 

распуста, школске недеље јога 

спорта, јога као нови модел 

спортско рекреативног 

такмичења 

Повећан број 

реализованих 

програма и пројеката 

спортских активности 

у области јоге 

МОС, 

МПНТР,  

Јога савез 

Србије 

 

Континуирано Буџет 

 Јачање сарадње школе и 

спортских организација у области 

јоге са циљем унапређења 

школског јога спорта 

Повећан број 

реализованих 

програма и пројеката у 

сарадњи спортских 

организација за област 

јоге и школа 

ЈСС  Континуирано Сопствена 

средства 

Буџет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остварити могућност да јога 

спорт буде доступан сваком 

ученику 

Обезбеђени услови за 

реализацију 

доступнисти јога 

спорта сваком ученику 

МОС, СШСС, 

ЈСС 

Континуирано Буџет 

Повећање понуде спортских 

садржаја на универзитетима 

укључењем јога спорта 

 

 

 

Укључење јоге у понуду 

ваннаставних спортских 

активности на универзитетима 

Повећана понуда 

спортских секција и 

ваннаставних 

спортских активности 

студената 

укључењем јога спорта 

ЈСС,УССС, 

ССС, НДЈ 

Континуирано Буџет 



 

44 
 

 

 

 

 

Проширење понуде укључењем 

спортске јога секција на 

универзитетима и јачање сарадње 

универзитета и спортских 

организација у области јоге 

Број остварених 

пројеката 

универзитета са 

спортским 

организацијама за 

област јоге 

ЈСС,УССС, 

ССС 

Континуирано Сопствена 

средства 

Буџет 

Укључивања студената у 

рекреативне бесплатне 

активности у области јоге 

Број студената 

укључених у 

бесплатне активности 

у области јоге 

ЈСС,УССС Континуирано Сопствена 

средства 

Буџет 

Обезбеђене стручне квалификације 

и знања за рад са децом и 

омладином у области јоге 

Остварене едукације наставника 

разредне наставе, наставника 

физичког васпитања, 

координатора школског спорта, 

секретара школских спортских 

савеза знањима из области јоге 

Семинари, 

Симпозијуми на тему 

школског и 

универзитетског јога 

спорта 

МПНТР, 

СШСС, 

УССС, ЗУОВ 

ЈСС 

Континуирано Сопствена 

средства 

Буџет 

 Омогућена сертификација 

програма и пројеката школског 

јога спорта и организација из 

области јога спорта 

Број одобрених 

програма и пројеката 

школског и 

универзитетског јога 

спорта 

МПНТР, 

СШСС, 

УССС, СУ, 

НДЈ,ЗУОВ 

ЈСС 

Континуирано  

Буџет 

 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.3  Унапређено медијско праћење и промоција примене јога спорта с циљем неговања културе спортског понашања, 

сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским теренима; 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 
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Популарисање предшколског, 

школског и 

универзитетског јога спорта кроз већу 

медијску присутност и истицања 

јавног значаја 

школског јога спорта 

Израда медијског 

плана у циљу 

популаризације 

предшколског, 

школског и 

универзитетског 

јога спорта 

Израђен медијски 

план праћења и 

извештавања 

предшколског, 

школског и 

универзитетског 

јога спорта 

Јога савез Србије 

 

Континуирано Сопствена 

средства 

Буџет 

 Током остваривања 

планираних програма 

и пројеката 

промовисати фер плеј, 

толеранцију и 

поштовање 

различитости 

Број реализованих 

програма и пројеката 

Јога савез Србије 

Спортска 

удружења у 

области јоге 

Континуирано Буџет 

 

 

7.2 ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА БАВЉЕЊА ГРАЂАНА ЈОГА СПОРТОМ 

ОПШТИ ЦИЉ 7.2.1 Повећан обухват бављења јога спортом у свим структурама становништва, посебно деце, младих, жена,  

особа са инвалидитетом и старих. 

ИНВАЛИДИТЕТОМ И СТАРИХ  

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.1. Подстакнуто значајније укључење организација спортске јога рекреације и спорта особа са инвалидитетом у 

реализовање пројеката уз финансијску подршку јединица локалне самоуправе  

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

Адекватно позиционирање 

рекреативног јога спорта и 

јога спорта особа са 

инвалидитетом у 

програмима развоја јога 

спорта на нивоу јединица 

локалне самоуправе 

Израда анализе стања 

спортске рекреације и 

јога спорта особа са 

инвалидитетом на нивоу 

ЈЛС 

Урађена анализа 

стања 

ЈСС и спортска удружења 

у области јоге 

2018 Сопствена средства 

Буџет 
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 Укључивање спортских 

организација у области 

јога спорта у изради 

пројеката реализације 

спортске јога рекреације, 

посебно младих, жена, 

старих и особа са 

инвалидитетом 

Број укључених 

спортских 

организација у 

области јоге 

спортска удружења у 

области јоге у локалној 

самоуправи 

2018 Сопствена средства 

Буџет 

 Развој неопходних 

механизама за 

реализацију планова и 

програма у области 

спортске рекреације и 

јога спорта особа са 

инвалидитетом на нивоу 

јединица локалне 

самоуправе 

Обезбеђивање 

институционалног 

капацитета унутар 

организација јога 

спорта и јога спорта 

особа са 

инвалидитетом за 

квалитетно 

аплицирање 

програма и 

пројеката 

Обезбеђен стручни кадар ЈСС Сопствена средства 

Буџет 

 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.2. Унапређена сарадња организација јога спортске рекреације са школским и универзитетским спортом, с циљем 

повећања обухвата бављења јогом у свим сегментима становништва посебно посебно деце, младих,  жена, особа са инвалидитетом и старих; 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

Обједињавање активности 

спортске јога рекреације, 

школског и универзитетског 

јога спорта, врхунског јога 

спорта, радничког јога спорта 

и спорт на селу у оквиру 

територијалних спортских 

савеза, у циљу повећања 

обухвата бављења јога 

Сарадња са спортским 

удружењима у области јоге 

Број организација 

чије су активности 

обједињене 

ЈСС 2019 Сопствена средства 

Буџет, 

Привредни 

субјекти 

Сарадња са синдикатима, 

ЈЛС око радничког јога 

спорта 

Број реализованих 

програма 

ЈСС Континуирано Сопствена средства 

Буџет, 

Привредни 

субјекти 
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спортом у свим сегментима 

становништва посебно деце, 

младих, жена, особа са 

инвалидитетом и старих 

Сарадња са системом 

школског, универзитетског 

и врхунског јога спорта на 

нивоу ЈЛС 

Број реализованих 

програма 

ЈСС 

Спортска 

удружена у ЈЛС 

Континуирано Сопствена средства 

Буџет, 

Привредни 

субјекти 

Подстицање програма 

спортске јога рекреације на 

селу 

Број реализованих 

програма 

ЈСС 

Спортска 

удружена у ЈЛС 

Континуирано Буџет, 

Привредни 

субјекти 

Подстицање деце, младих, 

жена и инвалида на редовну 

физичку активност 

Број особа 

укључених у 

програме 

ЈСС 

Спортска 

удружена у ЈЛС 

Континуирано Буџет, 

Привредни 

субјекти 

Подстицање програма 

остваривања родне и полне 

равноправности и 

омасовљење женског јога 

спорта 

Број реализованих 

активности 

ЈСС 

Спортска 

удружена у ЈЛС 

Континуирано Буџет, 

Привредни 

субјекти 

 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.3 Унапређена сарадња са удружењима и савезима пензионера, спортским покретима трећег доба, невладиним 

организацијама ради повећања обухвата и развоја нових облика и садржаја који су намењени старим особама у функцији одржавања 

здравља, виталности и дигнитета; 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

Формирање међуресорне 

координације области 

здравља, културе, 

просвете, социјалне 

политике и јога спорта 

Едукација и усавршавање 

спортских стручњака у области 

јоге за рад са старим особама 

Број едукованих 

спортских стручњака 

ЈСС 

и спортска удружења у 

области јоге 

Континуирано Буџет 
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Подстицање оснивања и рада група 

за вежбање јоге са старим особама 

при спортским клубовима, 

спортским друштвима и културно 

уметничким друштвима 

Број реализованих 

програма 

ЈСС 

и спортска удружења у 

области јоге 

Континуирано Буџет 

Промотивне акције и 

манифестације у области јога 

спорта примерене особама трећег 

доба 

Број група које 

редовно вежбају неку 

од наведених 

цикличних 

активности 

ЈСС 

и спортска удружења у 

области јоге 

ПТД 

СП 

Континуирано Буџет 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.4. Унапређено финансирање развоја јога спорта у Републици Србији из Фонда за развој спорта 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

Коришћење средстава из 

Фонда за спорт РС 

Израда пројеката за аплицирање за 

средства из Фонда за спорт РС 

Број финансираних 

пројеката 

ЈСС 

МОС 

ССС 

Континуирано Буџет, 

донације 

партнера 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.5 Повећана свест о важности редовне физичке активности практиковањем јоге 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

Медијска промоција 

редовне физичке 

активности 

практиковањем јоге у 

функцији здравља 

Медијска кампања о 

потреби физичке 

активности и ефектима  

практиковања јоге на 

здравље 

Израђен медијски план 

за 

промоцију физичке 

активности 

ЈСС Континуирано Сопствена средства 

Буџет 
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Покретање портала који 

повезује владине, невладине 

и спортске организације 

које промовишу и 

организују редовну физичку 

активност 

Покренут портал  2017 Буџет 

 

 

7.3. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ ЈОГА СПОРТА 

 

7.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: НАСТАВАК ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ВРХУНСКОГ ЈОГА СПОРТА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА 

ЗА РАЗВОЈ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЈОГА СПОРТА 
7.3.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Даље унапређење стручног рада у области врхунског јога спорта; 

 
АКТИВНОСТИ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТ

И 

РЕСУРСИ 

Унапређење 

компетентности 

спортских стручњака 

и стручњака у спорту 

Ниво компетентности и 

радне професије спортских 

стручњака и стручњака у 

спорту 

Усаглашеност 

стручног 

образовања и стручне 

оспособљености стручног кадра и 

реалних потреба јога спорта 

ЈСС Континуирано Буџет 

Међународна 

спортска сарадња 

Проширење међународне 

спортске сарадње 

Број потписаних споразума о 

билатералној спортској сарадњи 

ЈСС Континуирано Буџет 

Дијаспора и систем 

јога спорта Србије 

Отвореност и 

заинтересованост система 

јога спорта за спортисте и 

спортске резултате у 

дијаспори 

Број стручњака из дијаспоре 

укључен у систем јога спорта 

ЈСС Континуирано Буџет 
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7.3.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређени услови за развој спортисте до врхунског резултата; 

 

 АКТИВНОСТИ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈ

А И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

Програм Јога савеза Србије 

као надлежног националног  

савеза за област спорта 

на путу изградње 

врхунског резултата 

Примена јасних критеријума 

при укључивању врхунских 

спортиста у програм 

Број категорисаних 

врхунских спортиста 

ЈСС Континуирано Буџет 

Финансирање врхунског 

јога спорта 

Финансијски план према 

технологији изградње 

врхунског резултата 

Реализација 

програмских 

активности у складу 

са стратегијом 

одржавања 

врхунског 

резултата 

ЈСС Континуирано Буџет 

Програми спортске 

припреме 

Организовање припрема у 

складу са динамиком 

очекиваних резултата 

Број организованих припрема ЈСС Континуирано Буџет 

Развојни програми у 

јединици локалне 

самоуправе, региона, 

покрајине 

Идентификација и системска 

подршка и финансирање 

програма спортских клубова 

који остварују резултате на 

међународном нивоу 

такмичења 

Број клубова са 

одговарајућим 

капацитетом 

ЈСС Континуирано Буџет 

Међународна такмичења у 

Републици Србији 

Прихватање и организација Број организованих 

спортских 

такмичења 

ЈСС Континуирано Буџет, 

спонзори, 

донатори 

Врхунски спортски резултат мере за учешће врхунских 

спортиста у националним 

селекцијама, националним 

првенствима и 

професионалним лигама 

Број освојених медаља на 

великим међународним 

такмичењима 

ЈСС Континуирано Буџет 
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7.3.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Дефинисана и унапређена област професионалног јога спорта. 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

Унапређење рада и 

организације 

професионалних спортских 

клубова и професионалних 

спортских лига 

Прокламовање важности 

законских и подзаконских 

решења 

Број чланица ЈСС које 

су унапредиле рад 

усвајањем законских 

решења 

ЈСС Континуирано Сопствена 

средства 

 

7.4  РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ЈОГА ИНФРАСТРУКТУРЕ И ВЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ СПОРТСКЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

7.4.1 ОПШТИ ЦИЉ: Изградња и већи степен коришћења постојеће спортске инфраструктуре од стране организација у области 

јога спорта. 

 

7.4.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Анализа потреба за инфраструктуром и укључење јога спорта у коришћење постојеће спортске инфраструктуре 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

Анализиране потребе 

организација из области јоге за 

коришћењем постојећих  

спортских објеката у РС 

Израђена процена потреба Извештај о 

потребама и 

структури потребних 

спортских објеката 

ЈСС Континуирано  

Сопствена 

средства 

Буџет 

 
Олакшано коришћење постојећих 

спортских објеката од стране 

организација у области јоге 

успостављена сарадња са 

надлежним институцијама 

које одобравају коришћење 

спортских објеката 

Број коришћених 

објеката 

ЈСС 

МОС 

ССС 

201//18 Сопствена 

средства 

Буџет 
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7.4.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Изграђен тренинг центар за област јоге 

 
АКТИВНОСТИ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

Изграђен тренинг центар за 

област јога спорта 

Обезбеђење извора 

финансирања 

Избор локације 

Пројектна документација 

Избор извођача радова 

Комисија за технички пријем 

објекта 

Употребна дозвола 

спортског објекта 

МОС, ССС, 

ЈСС 

Континуирано Буџет 

Донаторска 

средства 

 

 

7.5 ОСТАЛИ ЦИЉЕВИ 

 

7.5.1. ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈОГА СПОРТА НА СВИМ НИВОИМА  

7.5.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Успостављен стабилан систем управљања и финансирања јога спорта у Републици Србији; континуирана 

едукација, више укључивање у систем јога спорта жена, маргинализованих група и волонтера.  
 

7.5.1.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети организација у области јога спорта за програмско финансирање из јавних прихода  

(планирање, реализација, контрола); 

 АКТИВНОСТИ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

Подизање капацитета Јога савеза 

Србије и чланица у области 

планирања, програмирања, 

праћења, реализације и 

извештавања за програме савеза 

средствима из буџета Републике 

Организација стручних 

скупова и семинара у 

области планирања, 

програмирања, праћења, 

реализације и 

извештавања за програме  

Број 

организованих стручних 

скупова семинара и број 

едукованих учесника 

едукација 

ЈСС Континуирано Буџет 

Израда Извештаја о 

реализованом програму 

Израђен извештај о 

реализованом програму 

ЈСС Континуирано Сопствена 

средства 
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Подизање капацитета 

територијалних спортских савеза 

и спортских организација 

(клубова) који се финансирају у 

Аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе у 

области планирања, 

програмирања, праћења, 

реализације и извештавања за 

програме финансиране 

средствима из буџета 

Организација стручних 

скупова и семинара у 

области планирања, 

програмирања, праћења, 

реализације и 

извештавања за програме 

финансиране средствима 

из буџета 

Број 

организованих стручних 

скупова семинара и број 

едукованих учесника 

едукација 

ЈСС Континуирано Буџет 

Анализа стања и 

финансирања јога спорта 

у јединицама локалне 

самоуправе 

Израђена Анализа ЈСС Континуирано Сопствена 

средства 

Буџет 

 

 

7.5.1.1.2  ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети територијалних савеза за аплицирање ка фондовима Европске уније и другим приступним 

фондовима; 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

Подизање капацитета Јога 

савеза Србије и 

територијалних спортских 

савеза у области писања 

пројеката у ЕУ формату 

Учешће спортских 

стручњака из Јога 

савеза Србије на 

стручним скуповима и 

семинарима у области 

писања пројеката у ЕУ 

формату 

Број едукованих 

учесника  

ЈСС 

БЈС 

ВЈС 

Континуирано Сопствена средства 

Буџет 
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Коришћење приступних 

фондова (Ерасмус +, ИПА, 

погранична сарадња..) 

Учешће 

организација на 

међународним 

конкурсима 

Број добијених 

грантова из 

међународних 

фондова, број 

реализованих 

пројекта и број 

успешно 

реализованих и 

оправданих пројеката 

Сви чиниоци система 

јога спорта у 

Републици Србији 

Континуирано Делимично буџет  

док не отпочне 

реализација 

добијених грантова 

 

 

7.5.1.1.3 ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређена стручност и капацитети спортских организација у области јога спорта за писање пројеката и 

понуда ка спонзорима и донаторима;   

  

 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

Подизање капацитета Јога 

савеза Србије и територијалних 

спортских савеза за област јоге 

за писање пројеката и понуда 

спонзорима и донаторима 

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 

ЈСС Континуирано Сопствена средства 

Буџет 

 

 

7.5.1.1.4  ПОСЕБАН ЦИЉ: Укључен већи број жена и маргинализованих група у систем јога спорта у Републици Србији; 

 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

Веће укључивање жена и 

маргинализованих група у 

систем јога спорта 

Округли столови Број укључених жена и особа 

из маргинализованих група 

ЈСС Континуирано Буџет 
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7.5.2 СТРУЧНО И НАУЧНО - ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ЈОГА СПОРТУ И ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА 

 

8.5.2.1 ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕН СТРУЧНИ И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ЈОГА СПОРТУ И ИНФОРМАЦИОНИМ 

СИСТЕМИМА 
7.5.2.1.1 ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен стручни рад у области јога спорта 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

Унапредити систем 

едукације стручњака 

у јога спорту  

Унапредити Програм стручног 

оспособљавања за стицање 

спортског звања инструктор 

јоге/оперативни тренер 

и програм стручног 

усавршавања 

Усвојен Програм стручног 

оспособљавања и 

усавршавања 

тренера/инструктора јоге 

ЈСС 2017 Сопствена 

средстав 

Унапредити рад 

спортских 

тренера/инструктора 

за област јоге 

Прокламовати и учинити 

доступним међународне и 

националне критеријуме за рад 

спортских тренера у области 

јоге 

Усвојени међународни и 

национални критеријуми за 

рад спортских 

инструктора/тренера за 

област јога спорта 

ЈСС Континуирано Сопствена 

средства 

Спровођење надзора 

над стручним радом 

за област јога спорта 

од стране ЈСС 

Остварен надзор над стручним 

радом у спорту и спортском 

праксом у области јоге од 

стране ЈСС 

Број извршених интерних 

надзора од стране ЈСС 

ЈСС Континуирано Сопствена 

средства 
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7.5.2.1.2 ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен научно-истраживачки рад у области јоге; 

 АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

Објављивање научних 

информација у области јога 

спорта на већ креираном 

wеб порталу
2
 од стране ЈСС 

Обелодањивање домаћих и 

иностраних истраживања у области 

јоге 

Број објављених 

информација 

ЈСС Континуирано Сопствена 

средства 

Остваривање научно 

истраживачких и 

истраживачко развојних 

програма и пројеката у 

области јога спорта 

Израда предлога, одобравање и 

остварење научно истраживачких и 

истраживачко развојних програма 

који су од интереса за развој јога 

спорта у Републици Србији 

Број 

реализованих научних 

истраживања, програма 

и пројеката 

ЈСС Континуирано Буџет 

 

 

7.5.2.1.3 ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређени информациони системи у области јога спорта. 

 АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

Формирање 

јединственог 

информационог система у 

виду интерактивног wеб 

портала за чланице Јога 

савеза Србије 

Израда wеб портала 

за чланице Јога савеза 

Србије 

Активан wеб портал ЈСС 2017/18 Сопствена средства 

Буџет 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 www.yoga-science.eu 
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7.5.3 МЕЂУНАРОДНА СПОРТСКА САРАДЊА И ЈОГА СПОРТ У ДИЈАСПОРИ 

 

7.5.3.1 ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕНА МЕЂУНАРОДНА СПОРТСКА САРАДЊА И ЈОГА СПОРТ У ДИЈАСПОРИ 

7.5.3.1.1 ПОСЕБАН ЦИЉ: Остварена међународна сарадња и развој јога спорта у дијаспори  

 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

Унапређење спортске 

сарадње на међународном 

нивоу и у дијаспори 

у области јоге 

Креирање заједничких 

пројеката са организацијама 

у области јога спорта у 

иностранству и са 

дијаспором 

Број остварених 

заједничких пројеката 

ЈСС Континуирано Сопствена 

средства 

Буџет 

Донатори 

 

 

7.5.4 СПОРТСКИ ТУРИЗАМ И ПАРТНЕРСТВО ИЗМЕЂУ ЈОГА СПОРТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

7.5.4.1 ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕН ОДНОС ЈОГА СПОРТА И ТУРИЗМА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

7.5.4.1.1 ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуте и ојачане веза јога спорта и туризма и животне средине 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

Промоција Србије 

кроз спој јога спорта 

и туризма 

Успостављена сарадња Јога савеза Србије са 

јавним и приватним сектором у циљу 

унапређења односа јога спорта и туризма у 

Републици Србији 

Број успешно 

остварених 

заједничких 

пројеката 

ЈСС 

ТОС 

ТОБ 

Континуирано Сопствена 

средства 

Непосредна сарадња 

на остваривању 

манифестација у 

области јоге 

Континуитет у организовању међународних 

манифестација у области јоге: 

а) Међународн фестивал јоге 

б) Међународни јога перформанс 

уз подршку туристичких организација 

Београда и Србије 

Број успешно 

остварених 

међународних 

манифестација 

ЈСС 

ТОС 

ТОБ 

Континуирано Сопствена 

средства 

Приватни 

партнери 

Буџет 
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7.5.5 МЕДИЈИ У СПОРТУ 

 

7.5.5.1 ОПШТИ ЦИЉ: Унапређена сарадња организација у области јоге и медија 
 

 
7.5.5.1.1 ПОСЕБАН ЦИЉ: Медијска промоција јога спорта као здравог начина живота 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

Медијска промоција 

домаћег јога спорта 

као здравог начина 

живота и мотивација 

грађана за 

рекреативно бављење 

јогом 

Обезбеђена доступност медијских 

садржаја из области јоге 

Број достављених 

садржаја на захтев 

медија 

ЈСС Континуирано Сопствена 

средства 

Буџет 

Побољшање медијског праћења јога 

спорта коришћењем ресурса интернет 

портала „Јога ТВ“ 

Број преузетих 

садржаја са интернет 

портала „Јога ТВ“ 

ЈСС Континуирано Сопствена 

средства 

Буџет 

 
 

 

7.5.5.1.2 ПОСЕБАН ЦИЉ: Спортски новинари упознати са облашћу јога спорта и активностима ЈСС 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

Упознавање новинара са 

информација о јоги и раду 

и плановима Јога савеза 

Србије 

Учинити доступним информације о јоги 

и активностима Јога савеза Србије 

Број коришћених 

информација о јоги и 

активностима ЈСС 

ЈСС Континуирано Сопствена 

средства 

 

 Редовоност у ажурирању интернет сајта 

Јога савеза Србије 

Број ажурирања  ЈСС Континуирано Сопствена 

средства 

 

 

                                            7.5.5.1.3  ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећана свест грађана о позитивним вредностима јога спорта. 

 

 

 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 
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Акције 

афирмације 

вредности у 

области јоге 

Медијске кампање у 

циљу смањења 

насиља  

Број медијских кампања, број емитовања и 

писаних садржаја на недељном нивоу, 

територијална покривеност 

ЈСС Континуирано Сопствена 

средства 

Буџет 

Популаризовање 

малих спортских 

клубова  

Број емитованих прилога ЈСС Континуирано Сопствена 

средства 

Буџет 

 Промоција 

омладинских 

спортских клубова 

Број емитованих прилога 

 

ЈСС Континуирано Сопствена 

средства 

Буџет 

 Промоција примера 

добре праксе 

Број емитованих прилога, 

интересовање јавности за примере 

ЈСС Континуирано Сопствена 

средства 

Буџет 
 

7.5.6 НЕГАТИВНЕ ПОЈАВЕ У СПОРТУ 

 

7.5.6.1 ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕНЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ СВИХ НЕГАТИВНИХ ПОЈАВА У ЈОГА СПОРТУ  

(НАСИЉЕ, ДОПИНГ, НАМЕШТАЊЕ РЕЗУЛТАТА ТАКМИЧЕЊА, НЕЛЕГАЛНО КЛАЂЕЊЕ И СЛ.) 
7.5.6.1.1 ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављен механизам за доследну примену Националне стратегије за борбу против насиља и недоличног 

понашања гледалаца на спортским приредбама за период 2017-2021. године; 

 
АКТИВНОСТИ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

Спровођење Стратегије развоја области 

јога спорта за период 2017. до 2021. која 

је усклађена са Стратегијом за борбу 

против насиља и недоличног понашања на 

спортским приредбама за период 

од 2013. до 2018. године 

Спровођење 

активности 

предвиђене 

Програмом развоја 

области јога спорта  

Остварене активности 

из Програма развоја и 

Стратегије за област 

јога спорта 

ЈСС Континуирано Сопствена 

средства 

Буџет 

 

 

7.5.6.1.2 ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређени механизми за борбу против манипулација на спортским такмичењима у области јоге 
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АКТИВНОСТИ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

Унапређени механизми за борбу 

против манипулација на 

спортским такмичењима у 

области јоге 

Онемогућавање манипулација 

на спортским такмичењима у 

области јоге у складу са 

законским прописима 

Број регистрованих 

случајева 

ЈСС континуирано Сопствена 

средства 

Буџет 

 

 

7.5.6.1.3 ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен нормативни и организациони оквир којим се регулише и обезбеђује спречавање допинга у 

спорту. 

 

 
АКТИВНОСТИ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

Организовање антидопинг 

едукације 

Организовање антидопинг 

едукативних предавања  

Број одржаних 

предавања 

АДАС, ЈСС Континуирано Сопствена 

средства 

Буџет 

Усавршавање кадрова на 

пољу спортске медицине 

Број 

спроведених 

обука и број учесника 

обуке 

ЈСС Континуирано Сопствена 

средства 

Буџет 

Доношење Правилника о 

спречавању негативних појава у 

области јога спорта 

Припрема и усвајање 

Правилника усклађеног са 

Законом о спречавању допинга 

у спорту 

Донета акта ЈСС 2017 Сопствена 

средства 
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СКРАЋЕНИЦЕ 

 

 

АДАС Антидопинг агенција Републике Србије 

ЗСМСРС Завод за спорт и медицину јога спорта Републике Србије 

ЗУОВ Завод за унапређивање образовања и васпитања 

ЈСС Јога савез Србије 

ЈФЕ Јога федерација Европе 

МОС Министарство омладине и јога спорта 

МПНТР Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

НДЈ Међународно друштво за научна интердисциплинарна истраживања у области јоге 

ПЗСМС Покрајински завод за спорт и медицину јога спорта 

ПССО Покрајински секретаријат за спорт и омладину 

ПТДС Покрет трећег доба Србије 

СССС Савез за школски спорт Србије 

СП Савези пензионера 

СЈФ Светска јога федерација 

ССИС Спортски савез инвалида Србије 

ССС Спортски савез Србије 

ТОС Туристичка организација Србије 

УН Удружења новинара 

БЈС Београдски јога савез 

ВЈС Војвођански јога савез 

УССС Универзитетски спортски савез Србије 

   

 


