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1. Mисија 
 
Развој и популаризација олимпијске спортске гране – бадминтон на територији Републике 
Србије и афирмативно међународно представљање Републике Србије. 
 

2. Визија 
 
Пораст популарности спортске гране – бадминтон која је на територији Републике Србије 
заступљена у облику школског, масовног и врхунског спорта, постизање врхунских 
међународних резултата, формирање специјализованих тренажних центара за бадминтон 
и сврставање у другу категорију спортова на основу испуњености услова дефинисаних 
Правилником о националној категоризацији спортова.  

 
3. Циљеви 

 
3.1. Развој школског бадминтона кроз постојеће и увођење нових облика примене; 
3.2. Повећање обухвата бављења бадминтоном у свим сегментима становништва на 

територији Републике Србије; 
3.3. Развој и унапређивање националног система такмичења на свим нивоима;  
3.4. Постизање врхунских спортских резултата;   
3.5. Професионализација бадминтон спорта;  
3.6. Стварање специјализоване бадминтон инфраструктуре;  
3.7. Унапређивање стручног и научно-истраживачког рада рада у бадминтону;  
3.8. Развој и унапређивање система организације, администрације, финансирања, 

комуникације и медијске промоције;  
3.9. Развој и унапређивање сарадње са институцијама; 
3.10. Развој и унапређивање међународне спортске и осталих видова сарадње. 
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4. План реализације активности 
 
4.1. Развој школског бадминтона кроз постојеће и увођење нових облика примене 

 
4.1.1. Припрема за примену бадминтона у основним и средњим школама 

 

Бр.  
актив. 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 

ПАРТНЕРИ 
РЕСУРСИ 

4.1.1.1. 

Одржавање састанака са представницима Светске бадминтон федерације (BWF), 
Европске бадминтон конфедерације (BEC), Министарства омладине и спорта 
(МОС), Савеза за школски спорт Србије (СШСС) и Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије (МПНТР) и обезбеђивање адекватне 
подршке 

континуирано 
BWF, BEC, МОС, 
СШСС, МПНТР 

БАСС,  BWF, BEC, 
МОС, СШСС, 

МПНТР 

4.1.1.2. 
Успостављање сарадње и партнерских односа између школа и клубова / спортских 
организација / БАСС 

континуирано 
ОШ, СШ, БАСС, 

бадминтон 
организације 

МОС, БАСС, ОШ, 
СШ 

4.1.1.3. Упознавање школских колектива са бадминтоном континуирано 
ОШ, СШ, БАСС, 

бадминтон 
организације 

МОС, БАСС, ОШ, 
СШ 

4.1.1.4. 
Планирање, организовање и спровођење демонстрација и других промотивних 
активности у основним и средњим школама 

април – мај 
сваке године 

ОШ, СШ, БАСС, 
бадминтон 

организације 

МОС, БАСС, ОШ, 
СШ 

4.1.1.5. Штампање и дистрибуција сертификоване стручне литературе континуирано БАСС МОС, БАСС 

4.1.1.6. Едукација националних координатора задужених за спровођење програма 
јануар – 

децембар 2017. 
БАСС МОС, БАСС 

4.1.1.7. 
Едукација наставника физичког васпитања (старији разреди основне и средње 
школе) и наставника разредне наставе (млађи разреди основне школе) 

јул – август 
сваке године 

БАСС МОС, БАСС 

4.1.1.8. Опремање школских сала специфичном опремом за бадминтон континуирано 

МОС, БАСС, BWF, 
BEC, ОШ, СШ, 
дистрибутери 

опреме 

МОС, БАСС, 
BWF, BEC, ОШ, 

СШ 
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4.1.2. Примена бадминтона у облику главне или допунске активности на појединим часовима редовне наставе 
физичког васпитања у основним и средњим школама 

 
 

4.1.3. Примена бадминтона у облику часова спортске секције у основним и средњим школама 

 

Бр.  
актив. 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 

ПАРТНЕРИ 
РЕСУРСИ 

4.1.2.1. Анкетирање ученика и родитеља и анализа анкете 
април – мај 

сваке године 
ОШ, СШ ОШ, СШ 

4.1.2.2. Израда годишњег и месечног плана реализације наставе физичког васпитања 
август 

сваке године 
БАСС, ОШ, СШ БАСС, ОШ, СШ 

4.1.2.3. Израда припрема за извођење наставе континуирано БАСС, ОШ, СШ БАСС, ОШ, СШ 

4.1.2.4. Набавка и дистрибуција специфичне бадминтон опреме континуирано 
БАСС, ОШ, СШ, 
дистрибутери 

опреме 

МОС, БАСС, BWF, 
BEC, ОШ, СШ 

4.1.2.5. 
Извођење наставе физичког васпитања и примена бадминтона на поменутим 
часовима 

септембар – јун  
сваке године 

ОШ, СШ БАСС, ОШ, СШ 

4.1.2.6. 
Редовна комуникација и извештавање националног координатора о текућим 
проблемима 

континуирано БАСС, ОШ, СШ БАСС, ОШ, СШ 

4.1.2.7. 
Ажурирање плана реализације наставе физичког васпитања у оквиру које се 
примењује бадминтон 

август  
сваке године 

БАСС, ОШ, СШ БАСС, ОШ, СШ 

Бр.  
актив. 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 

ПАРТНЕРИ 
РЕСУРСИ 

4.1.3.1. Анкетирање ученика и родитеља и анализа анкете 
април – мај 

сваке године 
ОШ, СШ ОШ, СШ 

4.1.3.2. Израда годишњег и месечног плана реализације наставе физичког васпитања 
август 

сваке године 
БАСС, ОШ, СШ БАСС, ОШ, СШ 

4.1.3.3. Израда припрема за извођење наставе континуирано БАСС, ОШ, СШ БАСС, ОШ, СШ 

4.1.3.4. Набавка и дистрибуција специфичне бадминтон опреме континуирано 
БАСС, ОШ, СШ, 
дистрибутери 

опреме 

МОС, БАСС, BWF, 
BEC, ОШ, СШ 
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4.1.4. Примена бадминтона у облику изборног предмета – изабрани спорт бадминтон у основним школама 

 
 

4.1.5. Примена бадминтона кроз реализацију пројекта развоја школског бадминтона Светске бадминтон федерације 
''Shuttle Time’’ у основним школама 

Бр.  
актив. 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 

ПАРТНЕРИ 
РЕСУРСИ 

4.1.4.1. Анкетирање ученика и родитеља и анализа анкете 
април – мај 

сваке године 
ОШ ОШ 

4.1.4.2. Једнодневна или дводневна обука наставника 
август 

сваке године 
БАСС, ОШ МОС, БАСС, ОШ 

4.1.4.3. 
Израда годишњег и месечног плана реализације часова изборног предмета – 
изабрани спорт бадминтон 

континуирано БАСС, ОШ БАСС, ОШ 

4.1.4.4. 
Израда припрема за извођење часова изборног предмета – изабрани спорт 
бадминтон 

континуирано ОШ БАСС, ОШ 

4.1.4.5. Извођење наставе изборног предмета – изабрани спорт бадминтон 
септембар – јун  

сваке године 
ОШ БАСС, ОШ 

Бр.  
актив. 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 

ПАРТНЕРИ 
РЕСУРСИ 

4.1.5.1. Планирање примене пројекта ''Shuttle Time'' у основним школама 
јануар – август 

2017. 
БАСС, МОС, МПНТР БАСС 

4.1.5.2. Дефинисање листе основних школа у којима би се применио пројекат 
јануар – август 

2017. 
БАСС, МОС, МПНТР БАСС 

4.1.5.3. Промотивне активности у циљу информисања и повећања популарности континуирано БАСС БАСС, ОШ 

4.1.5.4. 
Периодични радни састанци са представницима Министарства омладине и спорта 
и представницима Министарства просвете,  науке и технолошког развоја 
Републике Србије 

континуирано БАСС, МОС, МПНТР 
БАСС, МОС, 

МПНТР 

4.1.5.5. 
Штампање штампаних материјала и дистрибуција приручника и других неопходних 
материјала у писаној или електронској форми 

континуирано БАСС МОС, БАСС 

4.1.5.6. Анкетирање ученика и родитеља и анализа анкете 
април – мај 

сваке године 
ОШ ОШ 

4.1.5.7. Дводневна или тродневна обука нових ''Shuttle Time'' инструктора 
мај - јул  

2017. 
БАСС, бадминтон 

организације 
МОС, БАСС, 
бадминтон 
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4.1.6. Организација унутаршколских и међушколских такмичења у бадминтону за ученике основних и средњих школа 

организације, 
BWF, BEC 

4.1.5.8. Једнодневна или дводневна обука наставника 
август  

сваке године 
БАСС, ОШ 

МОС, БАСС, 
бадминтон 

организације, 
BWF, BEC 

4.1.5.9. 
Израда годишњег и месечног плана реализације часова изборног предмета – 
изабрани спорт бадминтон 

август  
сваке године 

БАСС, ОШ БАСС, ОШ 

4.1.5.10. Реализација пројекта 
септембар – јун  

сваке године 

БАСС, ОШ, 
бадминтон 

организације 

МОС, БАСС, 
бадминтон 

организације, 
BWF, BEC 

4.1.5.11. Набавка и дистрибуција специфичне бадминтон опреме континуирано 
БАСС, ОШ, 

дистрибутери 
опреме  

МОС, БАСС, 
BWF, BEC 

4.1.5.12. Координација, надзор и извештавање националног координатора континуирано БАСС, ОШ БАСС, ОШ 

4.1.5.13. Административни послови континуирано БАСС, ОШ БАСС, ОШ 

Бр.  
актив. 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 

ПАРТНЕРИ 
РЕСУРСИ 

4.1.6.1. 
Одређивање датума и места одржавања такмичења и унос у званични Календар 
догађаја БАСС 

децембар 
сваке године 

БАСС, бадминтон 
организације 

БАСС 

4.1.6.2. Увођење нових градова / школа – домаћина такмичења 
јануар – април 
сваке године 

БАСС, бадминтон 
организације, ОШ, 

СШ 

МОС, БАСС, 
бадминтон 

организације, 
ОШ, СШ 

4.1.6.3. Израда званичног позива за учешће са пропозицијама такмичења континуирано УО БАСС 

БАСС, 
бадминтон 

организације, 
ОШ, СШ 

4.1.6.4. Обезбеђивање логистичке и стручне подршке реализацији такмичења континуирано БАСС, бадминтон МОС, БАСС, 
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4.1.7. Административни и други послови 

 
 

4.2. Повећање обухвата бављења бадминтоном у свих сегментима становништва Републике Србије 

организације бадминтон 
организације, 

ОШ, СШ 

4.1.6.5. Промоција и презентација такмичења у јавности континуирано 
БАСС, бадминтон 

организације, ОШ, 
СШ, медији 

БАСС, 
бадминтон 

организације, 
ОШ, СШ 

4.1.6.6. 
Обрада пријава и израда пријавне листе учесника односно жреба и распореда 
мечева 

континуирано БАСС МОС, БАСС 

4.1.6.7. Администрирање такмичења континуирано БАСС МОС, БАСС 

4.1.6.8. Анализа и дефинисање мера за унапређивање континуирано 
БАСС, бадминтон 

организације 

БАСС, 
бадминтон 

организације 

Бр.  
актив. 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 

ПАРТНЕРИ 
РЕСУРСИ 

4.1.7.1. Израда, овера, коришћење и архивирање неопходне документације континуирано БАСС МОС, БАСС 

4.1.7.2. Израда базе података у писаној и електронској форми континуирано БАСС МОС, БАСС 

Бр.  
актив. 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 

ПАРТНЕРИ 
РЕСУРСИ 

4.2.1. 
Узимање активног учешћа у реализацији  активности које имају за циљ  повећање 
обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва 

континуирано 

Државне 
институције, 

национални савези, 
БАСС, бадминтон и 
друге организације 

МОС, БАСС, 
бадминтон и 

друге 
организације 

4.2.2. 
Пружање стручне и логистичке подршке  активностима које имају за циљ  
повећање обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва 

континуирано 
Државне 

институције, 
МОС, БАСС, 

бадминтон и 
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4.3. Развој и унапређивање националног система такмичења на свим нивоима 
 

4.3.1. Ажурирање правилника БАСС 

 
 

4.3.2. Унапређивање система националних такмичења 

национални савези, 
БАСС, бадминтон и 
друге организације 

друге 
организације 

Бр.  
актив. 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 

ПАРТНЕРИ 
РЕСУРСИ 

4.3.1.1. Анализа тренутног стања  континуирано 
БАСС, бадминтон 

организације 

МОС, БАСС,  
бадминтон 

организације 

4.3.1.2. Комуникација са спортским организацијама, чланицама БАСС континуирано 
БАСС, бадминтон 

организације 

БАСС,  
бадминтон 

организације 

4.3.1.3. 
Усаглашавање са постојећом и новом законском регулативом која третира ову 
област 

континуирано БАСС МОС, БАСС 

4.3.1.4. Ажурирање / израда правилника на основу повратних информација периодично 
БАСС, бадминтон 

организације 
МОС, БАСС 

Бр.  
актив. 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 

ПАРТНЕРИ 
РЕСУРСИ 

4.3.2.1. 
Анализа масовности, такмичарског квалитета и квалитета организације 
националних такмичења   

континуирано БАСС МОС, БАСС 

4.3.2.2. 
Дефинисање структуре националних такмичења према критеријумима (сврха 
турнира, ниво квалитета учесника, структура учесника, ниво квалитета 
организације) 

периодично 
БАСС, бадминтон 

организације 

МОС, БАСС, 
бадминтон 

организације 

4.3.2.3. Формирање и континуирано ажурирање званичног Календара догађаја БАСС континуирано БАСС МОС, БАСС 

4.3.2.4. 
Дефинисање броја и позиције националних такмичења у Календару догађаја БАССу 
односу на дефинисану структуру 

децембар сваке 
године 

БАСС, бадминтон 
организације 

МОС, БАСС, 
бадминтон 



    

9 
 

 
 

4.3.3. Подршка организацији националних такмичења 

организације 

4.3.2.5. 
Повећање / смањење броја и учесталости појединих типова такмичења у 
Календару догађаја БАСС (А, Б и Ц турнири, унутаршколски и међушколски 
турнири, јуниорски купови, други турнири) 

децембар сваке 
године 

БАСС, бадминтон 
организације 

МОС, БАСС, 
бадминтон 

организације 

4.3.2.6. 
Увођење нових типова такмичења у Календар догађаја БАСС (парабадминтон 
турнири) 

децембар сваке 
године 

БАСС, бадминтон 
организације 

МОС, БАСС, 
бадминтон 

организације 

4.3.2.7. 
Унапређивање и усаглашавање система рангирања такмичара и спортских 
организација 

периодично БАСС МОС, БАСС 

4.3.2.8. Унапређивање система пријављивања за учешће на такмичењима континуирано БАСС МОС, БАСС 

4.3.2.9. Унапређивање система провере испуњености услова за наступ на такмичењима континуирано БАСС МОС, БАСС 

4.3.2.10. Унапређивање система администрирања такмичења континуирано БАСС МОС, БАСС 

4.3.2.11. Унапређивања система праћења резултата континуирано БАСС МОС, БАСС 

4.3.2.12. Унапређивање постојећих и увођење нових облика преношења мечева уживо континуирано БАСС МОС, БАСС 

4.3.2.13. 
Обезбеђивање медијског простора намењеног за директне преносе односно 
репродукцију снимака националних такмичења 

континуирано 
БАСС, бадминтон 

организације, 
медији 

МОС, БАСС, 
бадминтон 

организације, 
медији 

4.3.2.14. 
Праћење глобалних трендова и усаглашавање националног система такмичења са 
захтевима и у складу са променама које се врше на нивоу континенталне 
конфедерације / светске федерације 

континуирано 
БАСС, бадминтон 

организације 

МОС, БАСС, 
бадминтон 

организације 

4.3.2.15. Промоција и презентација такмичења у јавности континуирано 
БАСС, бадминтон 

организације, 
медији 

БАСС, 
бадминтон 

организације, 
медији 

Бр.  
актив. 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 

ПАРТНЕРИ 
РЕСУРСИ 

4.3.3.1. Анализа тренутног стања  континуирано БАСС, бадминтон МОС, БАСС, 
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организације бадминтон 
организације 

4.3.3.2. 

Континуирано обнављање постојећих и набавка нових материјалних ресурса који 
утичу на квалитет организације националних такмичења (професионални 
бадминтон терени, хардвер и софтвер за администрирање турнира, специфична 
опрема за такмичења у бадминтону – сталне и привремене структуре, пропагандни 
материјал БАСС, пернате и пластичне лоптице, опрема за суђење) 

континуирано 

МОС, ОКС, БАСС, 
спонзори, 
донатори, 

дистрибутери 
опреме 

МОС, ОКС, БАСС, 
спонзори, 
донатори 

4.3.3.3. 
Додељивање техничке организације националних такмичења клубовима / 
спортским организацијама, чланицама БАСС 

континуирано 
БАСС, бадминтон 

организације 

МОС, БАСС, 
бадминтон 

организације 

4.3.3.4. 

Подршка клубовима кроз рад на унапређењу сарадње и обезбеђивању значајније 
подршке локалних и територијалних самоуправа која је усмерена на побољшање 
услова за техничку организацију националних такмичења (коришћење спортских 
објеката, коришћење материјалних и људских ресурса, финансијска и 
нефинансијска помоћ, промоција националних такмичења у локалним медијима и 
др.) 

континуирано 

МОС, БАСС,  
бадминтон 

организације, 
локална и 

територијална 
самоуправа, 

спонзори, донатори 
и др. 

МОС, БАСС,  
локална и 

територијална 
самоуправа, 

спонзори, 
донатори и др. 

4.3.3.5. Пружање логистичке и стручне помоћи у реализацији такмичења континуирано МОС, БАСС МОС, БАСС 

4.3.3.6. Организација и реализација Првенстава Србије за јуниоре, сениоре и ветеране континуирано 

МОС, БАСС,  
бадминтон 

организације, 
локална и 

територијална 
самоуправа, 

спонзори, донатори 
и др. 

МОС, БАСС,  
бадминтон 

организације, 
локална и 

територијална 
самоуправа, 

спонзори, 
донатори и др. 

4.3.3.7. Промоција и презентација такмичења у јавности континуирано 
БАСС, бадминтон 

организације, 
медији 

БАСС, 
бадминтон 

организације, 
медији 
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4.3.4. Повећање масовности, квалитета и оспособљености људских реурса активно укључених у систем националних 
такмичења 

 
 

Бр.  
актив. 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 

ПАРТНЕРИ 
РЕСУРСИ 

4.3.4.1. Анализа тренутног стања и континуирано праћење показатеља континуирано 
БАСС, бадминтон 

организације 
МОС, БАСС 

4.3.4.2. 
Континуирана едукација судија, такмичара, тренера, руководства клубова / 
спортских организација, родитеља и других учесника у циљу подизања квалитета 
националних такмичења 

континуирано 

МОС, ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације, BWF, 
BEC 

МОС, ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације 

4.3.4.3. 
Повећање броја и квалитета особа укључених у организацију националних 
такмичења (БАСС и клубови / спортске организације) 

континуирано 

МОС, ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације, BWF, 
BEC 

МОС, ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације 

4.3.4.4. Повећање броја судија националног и међународног ранга континуирано 

МОС, ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације, BWF, 
BEC 

МОС, ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације 

4.3.4.5. 
Повећање броја учесника у свим узрасним и такмичарским категоријама са 
акцентом на такмичаре млађе од 15 година, женску популацију, узрасне категорије 
ветерана и особе са инвалидитетом 

континуирано 

МОС, ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације, BWF, 
BEC 

МОС, ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације 

4.3.4.6. 
Повећање такмичарског квалитета учесника у узрасним категоријама играча до 17 
и 19 година односно у конкуренцији сениора 

континуирано 

МОС, ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације, BWF, 
BEC 

МОС, ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације 
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4.4. Развој и унапређивање националног система такмичења на свим нивоима 

 

4.4.1. Обезбеђивање услова неопходних за развој врхунског спорта 

Бр.  
актив. 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 

ПАРТНЕРИ 
РЕСУРСИ 

4.4.1.1. 

Наставак реализације пројеката и програма МОС и ОКС који се односе на врхунске 
и перспективне спортисте (Програм МОС - стипендирање врхунских спортиста, 
Редовни програма МОС, Развојни пројекат ОКС, организовање кампа 
перспективних спортиста) и који су усмерени на обезбеђивање адекватног 
амбијента за развој врхунског спорта са фокусом на младе и најперспективније 
спортисте 

континуирано 
МОС, ОКС, БАСС, 

бадминтон 
организације 

МОС, ОКС, БАСС 

4.4.1.2. Унапређивање система идентификације талената континуирано 
БАСС, ЗСМСРС, 

бадминтон 
организације,  

МОС, ОКС, БАСС 

4.4.1.3. 
Окупљање, систематско вођење и развој најперспективнијих такмичара кроз 
форму боравка и спровођења тренажних активности у националним тренажним 
центрима 

континуирано 
БАСС, бадминтон 

организације 

МОС, ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације 

4.4.1.4. 
Пружање континуиране подршке у раду најперспективнијих такмичара и у раду 
тренажних и развојних центара кроз обезбеђивање тренажних, такмичарских и 
егзистенцијалних услова 

континуирано 
МОС, ОКС, БАСС, 

бадминтон 
организације 

МОС, ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације 

4.4.1.5. 

Подршка спортским организацијама, чланицама БАСС, кроз рад на унапређењу 
сарадње у обезбеђивању значајније подршке локалних и територијалних 
самоуправа која је усмерена на побољшање услова за развој врхунског спортског 
резултата (коришћење спортских објеката, коришћење материјалних и људских 
ресурса, финансијска и нефинансијска помоћ, промоција у локалним медијима и 
др.) 

континуирано 

МОС, ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације, 
локалне и 

територијалне 
самоуправе 

МОС, ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације, 
локалне и 

територијалне 
самоуправе 

4.4.1.6. 
Обезбеђивање специфичне бадминтон опреме за репрезентативне селекције и 
стручно особље 

континуирано 

МОС, ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације, 
локалне и 

територијалне 
самоуправе, 

дистрибутери 
опреме 

МОС, ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације, 
локалне и 

територијалне 
самоуправе, 

4.4.1.7. Обезбеђивање услова за учешће најквалитетнијих такмичара на већем броју континуирано МОС, ОКС, БАСС, МОС, ОКС, БАСС, 
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4.4.2. Организација међународних такмичења 

међународних такмичења бадминтон 
организације 

бадминтон 
организације, 

локалне и 
територијалне 
самоуправе, 

4.4.1.8. 
Спровођење периодичних тестирања, медицинских прегледа и едукације 
такмичара и стручних кадрова 

периодично 

МОС, ОКС, ЗСМСРС, 
АДАС, БАСС, 
бадминтон 

организације 

МОС, ОКС, 
ЗСМСРС, АДАС, 

БАСС, 
бадминтон 

организације 

4.4.1.9. Организација кампа перспективних спортиста  
август  

сваке године 

МОС, ОКС, ЗСМСРС, 
БАСС, бадминтон 

организације 

МОС, ОКС, 
ЗСМСРС, БАСС, 

бадминтон 
организације 

4.4.1.10. 
Различити облици сарадње са другим националним бадминтон федерацијама у 
циљу подизања квалитета врхунских и перспективних спортиста 

периодично 

БАСС, националне 
бадминтон 

федерације, 
бадминтон 

организације 

МОС, ОКС, БАСС, 
националне 
бадминтон 

федерације, 
бадминтон 

организације 

4.4.1.11. 

Различити облици сарадње са Светском бадминтон федерацијом,  Европском 
бадминтон конфедерацијом, Балканском бадминтон асоцијацијом (BBA) и другим 
бадминтон организацијама ради реализације пројеката и програма усмерених ка 
подизању квалитета врхунских и перспективних спортиста 

континуирано 
БАСС, BWF, BEC, 
BBA, бадминтон 

организације 

МОС, ОКС, БАСС, 
BWF, BEC, 

бадминтон 
организације 

Бр.  
актив. 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 

ПАРТНЕРИ 
РЕСУРСИ 

4.4.2.1. 

Kандидовање за добијање сагласности и организацију већег броја међународних 
такмичења од интереса за Републику Србију (Балканско првенство, Serbian U17 
International – европски куп за играче до 17 година и турнир круга Европске 
бадминтон конфедерације, Serbian Youth International – традиционални турнир за 
играче до 9, 11, 13 и 15 година) 

фебруар – април  
сваке године 

МОС, ОКС, BEC, BBA, 
БАСС 

БАСС 

4.4.2.2. 
Обезбеђивање институционалне подршке за реализацију међународних 
такмичења од значаја за Републику Србију 

март – децембар 
МОС, ОКС, BEC, BBA, 

БАСС 
БАСС 
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4.4.2.3. Организација Балканског првенства за различите узрасне категорије 
август  

сваке године 

МОС, ОКС, BBA, 
БАСС, бадминтон 

организације,  
локалне и 

територијалне 
самоуправе, 

спонзори, донатори 
и др. 

МОС, ОКС, BBA, 
БАСС, 

бадминтон 
организације,  

локалне и 
територијалне 
самоуправе, 

спонзори, 
донатори и др. 

4.4.2.4. 
Организација традиционалног међународног такмичења Serbian Youth International 
које се налази у званичном календару догађаја Европске бадминтон 
конфедерације 

јун  
сваке године 

МОС, ОКС, BEC, 
БАСС, бадминтон 

организације,  
локалне и 

територијалне 
самоуправе, 

спонзори, донатори 
и др. 

МОС, ОКС, BEC, 
БАСС, 

бадминтон 
организације,  

локалне и 
територијалне 
самоуправе, 

спонзори, 
донатори и др. 

4.4.2.5. 
Организација европског купа за играче до 17 година Serbian U17 International који 
се налази у званичном календару догађаја Европске бадминтон конфедерације 

јун  
сваке године 

МОС, ОКС, BEC, 
БАСС, бадминтон 

организације,  
локалне и 

територијалне 
самоуправе, 

спонзори, донатори 
и др. 

МОС, ОКС, BEC, 
БАСС, 

бадминтон 
организације,  

локалне и 
територијалне 
самоуправе, 

спонзори, 
донатори и др. 

4.4.2.6. Организација традиционалног међународног бадминтон кампа – Караташ 
август 

сваке године 

МОС, ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације,  
локалне и 

територијалне 
самоуправе, 

спонзори, донатори 
и др. 

МОС, ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације,  
локалне и 

територијалне 
самоуправе, 

спонзори, 
донатори и др. 

4.4.2.7. 
Организација регионалног тренажног пројекта – Кампа Европске бадминтон 
конфедерације ''Girl’s Camp Serbia'' посвећеног развоју женског бадминтона 

август 
сваке године 

BEC, МОС, БАСС, 
бадминтон 

организације, 

BEC, МОС, БАСС, 
бадминтон 

организације, 
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4.4.3. Стратешко планирање развоја врхунских спортских резултата у бадминтону 

локалне и 
територијалне 
самоуправе, 

спонзори, донатори 
и др. 

локалне и 
територијалне 
самоуправе, 

спонзори, 
донатори и др. 

4.4.2.8. Промоција и презентација догађаја у јавности континуирано 
БАСС, бадминтон 

организације, 
медији 

БАСС, 
бадминтон 

организације, 
медији 

Бр.  
актив. 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 

ПАРТНЕРИ 
РЕСУРСИ 

4.4.3.1. 
Примена / унапређивање постојећег стратешког плана развоја врхунских спортских 
резултата српских такмичара у бадминтону 

континуирано 
БАСС, бадминтон 

организације 
МОС, БАСС 

4.4.3.2. 
Ажурирање ужих, ширих спискова репрезентативаца у узрасним категоријама до 
13, 15, 17, 19 година и сениорској категорији као и спискова играча на додатном 
праћењу 

периодично 
БАСС, бадминтон 

организације 

БАСС, 
бадминтон 

организације 

4.4.3.3. Рад националних бадминтон центара континуирано 
БАСС, бадминтон 

организације 
МОС, ОКС, БАСС 

4.4.3.4. Праћење такмичарског развоја на клупском / репрезентативном нивоу континуирано 
БАСС, бадминтон 

организације 
МОС, ОКС, БАСС 

4.4.3.5. 
Дефинисање / спровођење мера за унапређивање такмичарског развоја на 
клупском нивоу / репрезентативном нивоу 

континуирано 
БАСС, бадминтон 

организације 

БАСС, 
бадминтон 

организације 

4.4.3.6. 
Ажурирање картона перспективних играча и матичних тренера уз периодична 
тестирања и анализе 

континуирано 
БАСС, бадминтон 

организације 

БАСС, 
бадминтон 

организације 

4.4.3.7. 
Спровођење успостављене праксе периодичних репрезентативних окупљања као и 
реализације националних и међународних тренажних кампова 

периодично 

БАСС, бадминтон 
организације, 

иностране 
националне 
федерације 

МОС, ОКС,  
БАСС, 

бадминтон 
организације, 

иностране 
националне 
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4.5. Професионализација бадминтон спорта 

 

4.5.1. Увођење професионализације у бадминтон 

 
 

федерације   

4.4.3.8. 
Омогућавање боравка најперспективнијих такмичара у европским / светским 
тренажним центрима 

периодично 

BWF, BEC, МОС, 
ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације 

BWF, BEC, МОС, 
ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације 

4.4.3.9. Спровођење система националних такмичења континуирано 
МОС, БАСС, 
бадминтон 

организације 

МОС, БАСС, 
бадминтон 

организације 

4.4.3.10. 
Омогућавање учешћа најквалитетнијих такмичара на већем броју међународних 
такмичењима 

континуирано 
МОС, ОКС, БАСС, 

бадминтон 
организације 

МОС, ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације 

4.4.3.11. 
Сарадња са другим националним бадминтон федерацијама у циљу подизања 
квалитета врхунских и перспективних спортиста 

континуирано 

БАСС, бадминтон 
организације,  

иностране 
националне 
федерације 

МОС, ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације,  
иностране 

националне 
федерације 

Бр.  
актив. 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 

ПАРТНЕРИ 
РЕСУРСИ 

4.5.1.1. Правно усаглашавање и омогућавање правовремене примене законских оквира периодично 
МОС, ОКС, БАСС, 

бадминтон 
организације 

МОС, ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације 
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4.5.2. Транзиција врхунских јуниора и сениора према професионалном спорту 

 
 

4.6. Стварање специјализоване бадминтон инфраструктуре 
 

4.6.1. Одржавање постојеће инфраструктуре и услова за реализацију тренажних и такмичарских активности 

Бр.  
актив. 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 

ПАРТНЕРИ 
РЕСУРСИ 

4.5.2.1. 
Континуирана едукација и благовремено усмеравање младих спортиста уз 
формирање професионалног приступа 

континуирано 
БАСС, бадминтон 

организације 

БАСС, 
бадминтон 

организације 

4.5.2.2. 
Пружање пуне подршке спортском и академском развоју врхунских младих 
спортиста 

континуирано 

БАСС, бадминтон 
организације, 
образовне и 

високошколске 
установе 

БАСС 

4.5.2.3. Увођење значајније улоге психолошких компоненти развоја спортисте континуирано 
БАСС, ЗСМСРС, 

ПЗСМС 
БАСС, ЗСМСРС, 

ПЗСМС 

4.5.2.4. 
Значајније укључивање надлежних институција у процес транзиције односно 
развоја спортисте 

континуирано 
БАСС, надлежне 

институције 

БАСС,  
надлежне 

институције 

4.5.2.5. 
Примена модела поступности и постепености увођења односно 
професионализације спортисте 

континуирано 
БАСС, бадминтон 

организације 
БАСС 

4.5.2.6. 
Рад на развоју окружења спортисте у погледу потенцијалног односно 
професионалног ангажовања 

континуирано 
БАСС, бадминтон 

организације 
БАСС 

4.5.2.7. Менторски рад са спортистом континуирано БАСС БАСС 

Бр.  
актив. 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 

ПАРТНЕРИ 
РЕСУРСИ 

4.6.1.1. 
Обезбеђивање средстава и осталих логистичких потреба неопходних за 
комплексно функционисање националних тренажних центара 

континуирано 

МОС, ОКС, БАСС, 
локалне и 

територијалне 
самоуправе 

МОС, ОКС, БАСС, 
локалне и 

територијалне 
самоуправе 

4.6.1.2. Пружање подршке раду и развоју постојећих бадминтон центара у градовима / континуирано МОС, ОКС, БАСС, МОС, ОКС, БАСС, 
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4.6.2. Унапређивање инфраструктуре и услова за реализацију тренажних и такмичарских активности 

 
 

4.7. Унапређивање стручног и научно-истраживачког рада у бадминтону 

местима  кроз обезбеђивање специфичних реквизита и опреме за бадминтон локалне и 
територијалне 

самоуправе 

локалне и 
територијалне 

самоуправе 

4.6.1.3. 
Пружање подршке новоформираним бадминтон клубовима, спортским 
организацијама и секцијама кроз обезбеђивање / формирање адекватних услова / 
инфраструктуре 

континуирано 

МОС, ОКС, БАСС, 
локалне и 

територијалне 
самоуправе 

МОС, ОКС, БАСС, 
локалне и 

територијалне 
самоуправе 

Бр.  
актив. 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 

ПАРТНЕРИ 
РЕСУРСИ 

4.6.2.1. 
Формирање спортског објекта са искључивом наменом за перманентну 
реализацију тренажних и такмичарских активности у бадминтону уз неопходно 
специфично опремање 

април – 
децембар 

2017. 

МОС, ОКС, БАСС, 
локалне и 

територијалне 
самоупораве, 

донатори и 
спонзори 

МОС, ОКС, БАСС, 
локалне и 

територијалне 
самоупораве, 

донатори и 
спонзори 

Бр.  
актив. 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 

ПАРТНЕРИ 
РЕСУРСИ 

4.7.1. 
Пружање подршке континуираном образовању и стручном унапређивању 
спортиста, тренера, стручног и административног особља 

континуирано 

МОС, ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације, 
образовне 

институције и 
организације 

МОС, ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације 

4.7.2. 
Наставак / успостављање сарадње са средњошколским и високошколским 
образовним установама 

континуирано 
БАСС, бадминтон 

организације, 
образовне установе 

БАСС, 
бадминтон 

организације, 
образовне 
установе 

4.7.3. Наставак / успостављање сарадње са институцијама акредитованим за стручно континуирано БАСС, бадминтон БАСС, 
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4.8. Развој и унапређивање система организације, администрације, финансирања, комуникације и медијске 
промоције 

оспособљавање организације, 
образовне установе 

бадминтон 
организације, 

образовне 
установе 

4.7.4. 
Стручно оспособљавање спортских стручњака у бадминтону из различитих 
развојних српских центара и потенцијалних центара развоја 

периодично 
БАСС, бадминтон 

организације, 
образовне установе 

БАСС, 
бадминтон 

организације, 
образовне 
установе 

4.7.5. Спровођење Националних струковних семинара БАСС 
последњи 

квартал сваке 
године 

БАСС, АДАС, 
високошколске 

установе 

БАСС, АДАС, 
високошколске 

установе 

4.7.6. Реализација националних бадминтон кампова и курсева 
јануар / јун – 
август сваке 

године 

МОС, ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације 

МОС, ОКС, БАСС, 
бадминтон 

организације 

4.7.7. Узимање учешћа на семинарима, конференцијама и сл. континуирано 
БАСС, бадминтон 

организације 

БАСС, 
бадминтон 

организације 

Бр.  
актив. 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 

ПАРТНЕРИ 
РЕСУРСИ 

4.8.1. Анализа постојећег стања мај – јул 2017. 
БАСС, бадминтон 

организације 

БАСС, 
бадминтон 

организације 

4.8.2. 
Дефинисање новог модела организационе структуре и функционалних области 
организације 

август 2017. БАСС БАСС 

4.8.3. Дефинисање неопходних ресурса према фунционалним областима организације септембар 2017. БАСС БАСС 

4.8.4. 
Дефинисање активности и плана реализације према функционалним областима 
организације 

септембар 2017.  БАСС БАСС 

4.8.5. 
Спровођење активности са циљем обезбеђивања неопходних ресурса према  
функционалним областима организације 

октобар 2017.  
– јануар 2018.  

БАСС, бадминтон 
организације 

МОС, ОКС, БАСС 

4.8.6. Спровођење плана реализације активности са циљем унапређивања различитих јануар 2018. – БАСС, бадминтон МОС, ОКС, БАСС, 
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4.9. Развој и унапређивање сарадње са институцијама 

 
 

4.10. Развој и унапређивање међународне спортске и остале сарадње 

функционалних области организације и система организације БАСС у целини континуирано организације бадминтон 
организације 

Бр.  
актив. 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 

ПАРТНЕРИ 
РЕСУРСИ 

4.9.1. Анализа сарадње са институцијама континуирано БАСС БАСС 

4.9.2. 
Ажурна реализација задатака и примена правних, финансијских и 
административно-техничких оквира МОС и других институција 

континуирано 
МОС, БАСС, друге 

надлежне 
институције 

МОС, БАСС, 
друге надлежне 

институције 

4.9.3. Дефинисање мера за унапређивање сарадње са МОС континуирано БАСС БАСС 

4.9.4. Реализација мера  унапређивање сарадње са МОС континуирано МОС, БАСС МОС, БАСС 

4.9.5. Дефинисање мера за унапређивање сарадње са ОКС континуирано БАСС БАСС 

4.9.6. Реализација мера  унапређивање сарадње са ОКС континуирано ОКС, БАСС МОС, ОКС, БАСС 

4.9.7. 

Дефинисање мера за унапређивање сарадње са другим институцијама 
(Антидопинг агенција Републике Србије, Завод за спорт и медицину спорта 
Републике Србије, Спортски савез Србије, Универзитетски спортски савез Србије, 
Параолимпијски комитет Србије и др) 

континуирано БАСС БАСС 

4.9.8. 

Реализација мера  унапређивање сарадње са другим институцијама (Антидопинг 
агенција Републике Србије, Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, 
Спортски савез Србије, Универзитетски спортски савез Србије, Параолимпијски 
комитет Србије и др) 

континуирано 
БАСС, друге 
надлежне 

институције 

МОС, БАСС, 
друге надлежне 

институције 

Бр.  
актив. 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И 

ПАРТНЕРИ 
РЕСУРСИ 

4.10.1. 
Учешће у раду BWF, BEC, BBA и других међународних бадминтон федерација и 
организација 

континуирано БАСС, BWF, BEC, BBA БАСС 

4.10.2 
Узимање учешћа у раду и обављање међународних функција у међународним 
бадминтон и спортским институцијама 

континуирано 
БАСС, BWF, BEC,  
BBA, бадминтон 

организације 

БАСС, 
бадминтон 

организације 
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4.10.3. Организација међународних догађаја 
према 

календару 
догађаја БАСС  

БАСС, BWF, BEC,  
BBA, бадминтон 

организације 

БАСС, BWF, BEC,  
BBA, бадминтон 

организације 

4.10.4. Потписивање и примена међународних протокола / споразума континуирано 
БАСС, бадминтон 

организације 

БАСС, 
бадминтон 

организације 

4.10.5. Учешће и пружање логистичке подршке међународним пројектима 
према 

календару 
догађаја БАСС 

БАСС, бадминтон и 
друге спортске 
организације 

БАСС, 
бадминтон и 

друге спортске 
организације 

4.10.6. Унапређивање односа са дијаспором континуирано 
БАСС, бадминтон и 

друге спортске 
организације 

БАСС, 
бадминтон и 

друге спортске 
организације 

4.10.7. 
Прикључивање међународним пројектима и коришћење међународних 
приступних фондова 

континуирано 
БАСС, бадминтон и 

друге спортске 
организације 

БАСС, 
бадминтон и 

друге спортске 
организације 


