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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 МЕРЕ/ЗАДАЦИ 
ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 
РЕСУРСИ 

Подизање нивоа сарадње 

између школа и организација у 

области спорта у циљу 

повећања обухвата бављења 

деце и младих спортским 

активностима и физичким 

вежбањем 

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 

Број деце и младих који су 

се укључили у спортске 

активности у 

организацијама у области 

спорта кроз сарадњу тих 

организација и школа 

ЈЛС,  ТСС, СШСС, 

УССС, ННГС, АВУ 
Континуирано Буџет 

Реализовање програма и 

пројеката унапређења спортских 

активности деце и младих у 

спортовима који их привлаче  

Број реализованих  програма 

и пројеката 

ЈЛС, СШСС,УССС, 

ТСС, ННГС, АВУ 
Континуирано Буџет 

АКТИВНОСТ ПОДАКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 
РЕСУРСИ 

Наставак реализације пројекта 

''Бадминтон – школски спорт'' 
(пројекат започет 2009. године) 

- Упознавање школских колектива са бадминтоном 

- Опремање школских спортских сала специфичном 

опремом за бадминтон 
- Едукација нових професора физичког васпитања 

- Реализација демонстрација 

- Увођење бадминтона као ваннаставне активности 

- Спровођење анкета ученика 
- Увршћивање бадминтона у наставу физичког 

васпитања 

- Примена постојеће методике и методологије обуке 
- Имплементација бадминтона у настави 

- Одржавање школских / међушколских такмичења 

- Спровођење успостављених модела широм Србије 

континуиране 

активности 

буџет МОС, ресурси БАСС и 

школских колектива 



 

 

 

 

 

Наставак реализације пројекта 

развоја школског бадминтона 

Светске бадминтон федерације 
''Shuttle Time’’ 

- Одржавање радних састанака са представницима 

Светске бадминтон федерације (BWF) и Европске 
бадминтон конфедерације (BEC) 

- Израда плана реализације пројекта 

- Припрема сертификоване стручне литературе на 

српском језику 
- Штампање сертификоване стручне литературе 

- Одржавање радних састанака са представницима 

Министарства омладине и спорта, Савеза за школски 
спорт Србије, Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја 

- Едукација националних координатора пројекта 
- Обезбеђивање специфичне опреме за опремање 

школских спортских сала 

- Дефинисање облика и успостављање сарадње са 

основним школама / школским колективима 
- Едукација учитеља / наставника 

- Реализација демонтрација 

- Примена бадминтона у настави 
- Одржавање школских / међушколских такмичења 

- Спровођење успостављених модела широм Србије 

- Евалуација и извештавање кључних јавности 

јануар – 
децембар 

2020. 

буџет МОС, ресурси БАСС, BWF и 

BEC 

Спровођење званичних 

међушколских такмичења 

- Увршћивање више међушколских такмичења основаца 
у званичан Календар догађаја БАСС за 2020. годину 

- Унапређивање такмичарског система 

- Обезбеђивање логистичке и стручне подршке 
реализацији такмичења 

- Увођење нових градова / клубова домаћина такмичења 

- Реализација такмичења ђака основних школа 

- Промоција и презентација такмичења у јавности 
- Анализа и дефинисање мера за унапређивање 

јануар – 
децембар 

2020. 

буџет МОС, ресурси БАСС, 
клубова домаћина такмичења и 

школских колектива 
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ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.4. Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз правилнике и унапређени стручни потенцијали с циљем израде 

критеријума за финансирање ове области 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ 
ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

 

Дефинисање критеријума у 

области спортске рекреације  и 

критеријума за финансирање 

Израда критеријума за обављање 

спортских активности и 

спортских делатности у области 

спортске рекреације  

Број урађених 

одговарајућих аката и 

дефинисаних критеријума 

МОС, ССС, ННГС 2016. Буџет 

Израда програма и критеријума  

за стручну едукацију, 

лиценцирање  и перманентно 

усавршавање 

Израђени програми 
МОС, ПССО,  ЈЛС, 

ННГС 
2016. Буџет 

Унапређење стручних 

потенцијала у спортској 

рекреацији  и спорту особа са 

инвалидитетом 

Едукација и лиценцирање 

спортских стручњака у 
спортској рекреацији 

Број лиценцираних 

спортских стручњака 
МОС, ПССО, ННГС 2016. Буџет 

Организација стручних трибина 

и семинара 

Број одржаних стручних 

семинара и трибина 
ССС, ННГС, ТСС Континуирано Буџет 

Организација регионалних, 

националних и међународних 

стручних конференција 

Број организованих 

регионалних, националних 

и међународних 

конференција 

ПОКС, ССС, ННГС Континуирано Буџет 
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АКТИВНОСТ ПОДАКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 
РЕСУРСИ 

Учешће на стручним семинарима,  

трибинама и конференцијама 

- Делегирање представника БАСС 

- Узимање активног учешћа на  стручним семинарима,  

трибинама и конференцијама организованим у држави 

континуиране 

активности 
ресурси БАСС 

Унапређење стручних потенцијала 

у пара-бадминтону 

- Узимање активног учешћа на  националним и 
међународним стручним скуповима 

- Релизација стручних предавања на Националном 

струковном семинару у организацији БАСС 

континуиране 

активности 
ресурси БАСС, BWF и BEC 
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ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.5. Унапређена сарадња спортске рекреације 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 МЕРЕ/ЗАДАЦИ 
ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

 

Обједињавање активности 

спортске рекреације, школског 
и универзитетског спорта, 

врхунског спорта, спорта у 

војсци, 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, 

особа са инвалидитетом и 

старих 

Сарадња са гранским спортским 

савезима 

Број организација  чије су 

активности обједињене 

МОС, ССС, ННГС, 

ТСС 
2016. 

Буџет, 

Привредни 

субјекти 
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АКТИВНОСТ ПОДАКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 
РЕСУРСИ 

Учешће у реализацији активности 

које имају за циљ  повећање 
обухвата бављења спортом у свим 

сегментима становништва 

- Узимање активног учешћа у реализацији  активности 

које имају за циљ  повећање обухвата бављења 

спортом у свим сегментима становништва 
- Пружање стручне и логистчке подршке  активностима 

које имају за циљ  повећање обухвата бављења 

спортом у свим сегментима становништва 

континуиране 
активности 

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

ПРОФЕСИОНАЛНОГ СПОРТА 

7.3.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подизање капацитета и даље унапређење стручног рада у области  врхунског спорта 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ 
ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 
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  

спорта  

МОС, АТ, АВУ, НСЗ, 

ННСС, ЗСМСРС, 

ПЗСМС 

Континуирано Буџет 

Међународна спортска сарадња 
Проширење међународне 

спортске сарадње 

Број потписаних споразума 

о билатералној спортској 

сарадњи 

МОС, МСП, ОКС, ССС Континуирано Буџет 

Дијаспора и систем спорта 
Србије 

Отвореност и заинтересованост 
система спорта за спортисте и 

спорске резултате у дијаспори  

Број стручњака из 
дијаспоре укључен у 

систем спорта  

МОС, МСП, ССС, ОКС Континуирано Буџет 
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АКТИВНОСТ ПОДАКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 
РЕСУРСИ 

Континуирано унапређење 

компетентности спортских 

стручњака и стручњака у 
бадминтон 

- Пружање подршке континуираном образовању и 

стручном унапређивању спортиста, тренера, стручног 

и административног особља 
- Наставак / успостављање сарадње са средњошколским 

и високошколским образовним установама 

- Наставак / успостављање сарадње са институцијама 

акредитованим за стручно оспособљавање 
- Стручно оспособљавање спортских стручњака у 

бадминтону из различитих развојних српских центара 

и потенцијалних центара развоја 
- Спровођење Националних струковних семинара БАСС 

- Реализација националних бадминтон кампова и 

континуиране 

активности 
буџет МОС, ресурси БАСС 



 

 

 

 

 

 

курсева 

- Узимање учешћа на семинарима, конференцијама и сл. 
- Узимање активног учешћа у раду међународних 

бадминтон институција (Светска бадминтон 

федерација, Европска бадминтон конфедерација, 
Балканска бадминтон асоцијација (BBA), 

Медитеранска бадминтон федерације (COMEBA)) 

- Обављање важних међународних функција у 
међународним бадминтон институцијама 

Унапређивање међународне 
спортске сарадње 

- Наставак / успостављање званичних међународних 

сарадњи и њихова формализација кроз дефинисање, 

потписивање и примену протокола / споразума 

континуиране 
активности 

ресурси БАСС 

Учешће у пројектима који 
обухватају унапређивање односа са 

дијаспором 

- Узимање активног учешћа у  пројектима који 

обухватају унапређивање односа са дијаспором 

- Пружање стручне и логистичке подршке пројектима  

који обухватају унапређивање односа са дијаспором 

континуиране 

активности 
буџет МОС, ресурси БАСС 
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7.3.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Стварање услова за одржавање и даље постизање врхунског спортског резултата 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ 
ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

 

Врхунско окружење врхунског 

спорта 

Спортско медицинска заштита, 

наука, социјална брига и 

сигурност спортиста   

Број врхунских спортиста 

којима су обезбеђени 

адекватни услови  

МОС, ПССО, 

ЗСМСРС, ПЗСМС, НИ, 

АДАС, АВУ, ННСС 

Континуирано Буџет 

Врхунски спорт за 

просперитетну јединицу 

локалне самоуправе, регион, 

покрајину 

Активности и подршка 

клубовима са врхунским 

спортским резултатом  

Број клубова којима је 

обезбеђена подршка 

МОС, АП, ПССО, 

ННГС, ЈЛС 
Континуирано Буџет 

Међународна такмичења у 

Републици Србији 
Прихватање и организација  

Број организованих 

спортских такмичења 

МОС, ПССО, ОКС, 

ССС, ПОКС, ННГС 
Континуирано 

Буџет, спонзори, 

донатори 

Врхунски спортски резултат  

Стратешки  вишегодишњи план 

развоја врхунског спортског 

резултата кроз мере за учешће 

врхунских спортиста у 

националним селекцијама, 

националним првенствима и 

професионалним лигама 

Број освојених медаља на 

великим међународним 

такмичењима  

МОС, ННГС, ОКС, 

ССС, ПОКС 
Континуирано Буџет 
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АКТИВНОСТ ПОДАКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 
РЕСУРСИ 

Обезбеђивање окружења 
неопходног за развој врхунског 

спорта 

- Конкурисање за учешће у ''Развојном пројекту'' 
Олимпијског комитета Србије (ОКС), подржаном од 

стране МОС, који је усмерен на обезбеђивање 

адекватног амбијента за развој врхунског спорта са 
фокусом на младе и најперспективније такмичаре 

- Идентификација младих талената, вођено окупљање и 

заједнички развој најперспективнијих такмичара кроз 
форму боравка и спровођења тренажних активности у 

националним тренажним центрима у Новом Саду и 

континуиране 

активности 
буџет МОС, ресурси ОКС и БАСС 



 

Београду 

- Пружање континуиране подршке раду Националног 
бадминтон центра у Београду националних тренажних 

центара у Новом Саду и Крушевцу 

- Пружање континуиране подршке најперспективнијим 
спортистима кроз обезбеђивање тренажних, 

такмичарских и егзистенцијалних услова 

- Пружање подршке осталим развојних центрима / 
клубовима чији су такмичари препознати ужим и 

ширим репрезентативним списковима 

- Подршка клубовима кроз рад на унапређењу сарадње и 

обезбеђивању значајније подршке локалних и 
територијалних самоуправа 

- Спровођење периодичних тестирања, медицинских 

прегледа и едукације такмичара и стручних кадрова 
- Обезбеђивање неопходне специфичне бадминтон и 

опште спортске опреме за репрезентативне селекције и 

стручно особље 

Организација међународних 
такмичења у бадминтону и 

реализација других међународних 

пројеката 

- Организација ''Балканског првенства за играче до 19 
година – Нови Сад 2020'' 

- Организација традиционалног међународног 

такмичења ''Serbian U17&Youth International – Novi Sad 
2020’’ 

- Организација регионалног тренажног пројекта – кампа 

Европске бадминтон конфедерације ''Girls project – 

Girls Camp Serbia 2020’’ 
- Организација традиционалног међународног 

бадминтон кампа у 2020. години 

- Обезбеђивање институционалне подршке за 
реализацију међународних такмичења у 2021. години 

- Кандидовање и добијање организације ''Балканског 

првенства за играче до 19 година'' у 2021. години 
- Кандидовање и добијање организације ''Serbian 

U17&Youth International – Novi Sad 2021’’ у званичан 

круг такмичења BEC за сезону 2020 / 2021 и бодовање 

за Европску У17 ранг листу 

јануар - април 

2020. 
буџет МОС, ресурси БАСС и BEC 

Стратешко планирање развоја 
врхунских спортских резултата у 

бадминтону 

- Примена / унапређивање постојећег стратешког плана 

развоја врхунских спортских резултата српских 

такмичара у бадминтону 
- Ажурирање ужих, ширих спискова репрезентативаца у 

континуиране 

активности 
буџет МОС, ресурси ОКС и БАСС 



 

 

 

 

 

 

узрасним категоријама до 13, 15, 17, 19 година и 

сениорској категорији као и спискова играча на 
додатном праћењу 

- Рад националних бадминтон центара 

- Праћење такмичарског развоја на клупском / 
репрезентативном нивоу 

- Дефинисање / спровођење мера за унапређивање 

такмичарског развоја на клупском нивоу / 
репрезентативном нивоу 

- Ажурирање картона перспективних играча и матичних 

тренера уз периодична тестирања и анализе 

- Спровођење успостављене праксе периодинчних 
репрезентативних окупљања као и реализације 

навионалних и међународних тренажних кампова 

- Омогућавање боравка најперспективнијих такмичара у 
европским / светским тренажним центрима 

- Спровођење система националних такмичења 

- Омогућавање учешћа на међународним такмичењима 



 

ОКВИР КОЈИ ПРЕПОЗНАЈЕ АКЦИОНИ ПЛАН / СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

7.3.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење услова за развој спортисте до врхунског резултата 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ 
ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 
РЕСУРСИ 

Програми Националних 

гранских савеза на путу 

изградње врхунског резултата  

Примена јасних критеријума при 

укључивању врхунских 

спортиста у програм 

Број категорисаних 

врхунских спортиста 

МОС, ННГС, ОКС, 

ССС, ПОКС 
Континуирано Буџет 

Програми спортске припреме  

Организовање припрема у 

складу са динамиком 

очекиваних резултата  

Број организованих 

припрема 

ННГС, ОКС, ССС, 

ПОКС 
Континуирано Буџет 

Развојни програми у јединици 

локалне самоуправе, региона, 

покрајине 

Идентификација клубова са 

капацитетом за развојне 

програме 

Број клубова са 

одговарајућим 

капицитетом 

ЈЛС, ПССО, ННГС, 

ОКС, ССС, ПОКС, СК 
Континуирано Буџет 

Идентификација и системска 

подршка и финансирање 

програма спортских клубова 

који остварују резултате на 

међународном нивоу такмичења 

Број клубова укључених у 

систем 

ЈЛС, ПССО, ННГС, 

ОКС, ССС, ПОКС, СК 
Континуирано Буџет 

Перманентна подршка 

спортским клубовима у 

остварењу и реализацији 
планова развоја од стране 

надлежних националних 

гранских савеза 

Број подржаних спортских 
клубова 

ЈЛС, ПССО, ННГС, 
ОКС, ССС, ПОКС, СК 

Континуирано Буџет 

Умањење административних и 

других такси од стране 

Националних гранских савеза ка 

спортским клубовима 

Донета спортска правила и  

акта којима се умањују  

таксе које плаћају спортски 

клубови при обављању 

спортских активности и 

делатности 

ННГС, ОКС, ССС, 

ПОКС 
Континуирано Буџет 

Транзиција перспективних 
спортиста јуниора – кадета у 

вишу категорију 

Детектовање и подршка 
перспективних спортиста 

јуниора - кадета - у вишу 

категорију. 

Број програмских 
активности са циљем 

ефикасне транзиције у 

вишу категорију 

ННГС, СУ, ЈЛС, ПССО Континуирано Буџет 
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АКТИВНОСТ ПОДАКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 
РЕСУРСИ 

Програми и активности БАСС 

усмерени ка постизању врхунских 
резултата, транзицији 

перспективних спортиста јуниора – 

кадета у више категорије као и 

припреми развојних пројеката у 
јединицама локалних самоуправа, 

региона, покрајине 

- Конкурисање за учешће у ''Развојном пројекту'' 

Олимпијског комитета Србије (ОКС), подржаног од 

стране МОС, који је усмерен на обезбеђивање 
адекватног амбијента за развој врхунског спорта са 

фокусом на младе и најперспективније такмичаре 

- Идентификација младих талената, вођено окупљање и 
заједнички развој најперспективнијих такмичара кроз 

форму боравка и спровођења тренажних активности у 

националним тренажним центрима у Новом Саду и 

Београду 
- Обезбеђивање неопходне специфичне бадминтон и 

опште спортске опреме за репрезентативне селекције и 

стручно особље 
- Пружање континуиране подршке раду / вођење 

националних тренажних центара у НС и БГД 

- Пружање континуиране подршке најперспективнијим 
спортистима кроз обезбеђивање тренажних, 

такмичарских и егзистенцијалних услова 

- Пружање континуиране подршке раду развојног 

бадминтон центра у Крушевцу 
- Пружање подршке осталим развојних центрима / 

клубовима чији су такмичари препознати ужим и 

ширим репрезентативним списковима 
- Спровођење периодичних тестирања, медицинских 

прегледа и едукације такмичара и стручних кадрова 

- Спровођење националне категоризације уз 
континуирано повећање броја категорисаних 

спортиста 

- Категоризација младих спортиста у односу на развојне 

програма Олимпијског комитета Србије 
- Критеријумска категоризација спортиста на нивоу 

БАСС 

- Подршка клубовима кроз рад на унапређењу сарадње и 
обезбеђивању значајније подршке локалних и 

територијалних самоуправа 

- Подршка клубовима са циљем примене локалне 

континуиране 

активности 
буџет МОС, ресурси ОКС и БАСС 



 

категоризације и испуњавања дефинисаних 

критеријума 
- Обављање стручних и административних послова за 

потребе клубова / регионалних савеза 

- Заједничка реализација програма – такмичења, 
различитих програма и пројеката од интереса за локал 

/ регион / покрајину и државу 

Реализација тренажних кампова 
одн. припрема спортиста 

- Реализација традионалног међународног кампа за 

2020. годину 
- Реализација кампа – регионалног пројекта посвећеном 

развоју женског бадминтона 

- Реализација летњих и зимских припрема у 
националних тренажним центрима у НС и БГД 

- Учешће на међународним тренажним камповима и 

припремама 
- Узимање учешћа у раду европских онд. светских 

тренажних центара 

јануар - 

децембар 

2020. 

буџет МОС, ресурси БАСС 

Подршка организацији 

националних такмичења  

- Формирање и континуирано ажурирање званичног 

Календара догађаја БАСС за 2020. годину који садржи 
преко 100 активности 

- Реализација – државних првенстава, А, Б, Ц, Д 

турнира, јуниорских купова, ветеранских купова, 
међушколских такмичења и регионалних првенстава  и 

унапређивање националног такмичарског система 

- Мотивисање / подршка сениорским такмичарима / 

тренерима / клубовима који имају профисионалан 
однос према тренажном процесу 

- Мотививисање / подршка јуниорским такмичарима / 

тренерима / клубовима који посвећују пажњу млађим 
узрасним категоријама 

- Прикључивање такмичарском систему развнојних 

центара бадминтона 

- Прикључивање такмичарском систему школских 
центара бадминтона 

- Укључивање у такмичарски систем слабије или 

нерангираних спортиста / љубитеља бадминтона 
- Подизање нивоа и квалитета организације такмичења 

- Повећање масовности и квалитета српског бадминтона 

укључујући највиши такмичарски ниво 

континуиране 

активности 
буџет МОС, ресурси БАСС 
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7.3.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Дефинисана и унапређена област професионалног спорта 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ 
ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

 

Унапређење рада и 

организације професионалних 

спортских клубова и 

професионалних спортских 

лига 

Дефинисање правног положаја 

професионалних спортских 

клубова и професионалних 

спортских лига 

Усвојена законска и 

подзаконска решења  
МОС, ННГС, ОКС 2015 

Нису потребна 

средства 

Транзиција врхунских јуниора 

према професионалном спорту 

Успостављање система 

финансирања младих 

професионалних спортиста у 

националним селекцијама и 
професионалним клубовима  

Број врхунских јуниора у 

професионалном спорту 

МОС, ПССО, ННГС, 

ОКС, ССС, ПОКС 
Континуирано Буџет 
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АКТИВНОСТ ПОДАКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 
РЕСУРСИ 

Увођење професионализације 
- Правно усаглашавање и омогућавање правовремене 

примене законских оквира 

континуиране 

активности 
ресурси БАСС 

Транзиција врхунских јуниора 

према професионалном спорту 

- Континуирана едукација и благовремено усмеравање 

младих спортиста уз формирање професионалног 
приступа 

- Пружање пуне подршке спортском и академском 

развоју врхунских младих спортиста 
- Увођење значајније улоге психолошких компоненти 

развоја спортисте 

- Значајније укључивање надлежних институција у 

процес транзиције одн. развоја спортисте 
- Примена модела поступности и постепености увођења 

одн. професионализације спортисте 

- Рад на развоју окружења спортисте у погледу 
потенцијалног одн. професионалног ангажовања 

- Менторски рад са спортистом 

континуиране 

активности 
ресурси БАСС 
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7.4.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ 
ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

Континуирано 
РЕСУРСИ 

 

Унапређење регулативе у 

области просторног планирања 

и пројектовања са аспекта 

спортске инфраструктуре  

Покретање иницијативе за 

дефинисање плана мреже 

спортских објеката као 

саставног делa планског 

документа и израда критеријума 

за пројектовање спортских 

објеката 

Покренута иницијатива МОС, ННГС 2016. Буџет 
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АКТИВНОСТ ПОДАКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 
РЕСУРСИ 

Рад на одржавању постојеће 
инфраструктуре и услова за 

реализацију тренажних и 

такмичарских активности у 
бадминтону 

- Обезбеђивање средстава и осталих логистичких 
потреба неопходних за комплексно функционисање 

националних тренажних центара у Новом Саду и 

Београду 
- Пружање подршке раду и развоју постојећих 

бадминтон центара у Крушевцу и осталим градовима / 

местима  кроз обезбеђивање специфичних реквизита и 
опреме за бадминтон 

- Пружање подршке новоформираним бадминтон 

клубовима и секцијама кроз обезбеђивање / 

формирање адекватних услова / инфраструктуре 

континуиране 
активности 

буџет МОС, ресурси ОКС, 
локалних самоуправа и БАСС 

Рад на унапређењу инфраструктуре 

за реализацију тренажних и 

такмичарских активности у 
бадминтону 

- Побољшање инфраструктуре Националног бадминтон 

центра у Београду са искључивом наменом за 

перманентну реализацију тренажних и такмичарских 
активности у бадминтону 

јануар – 
децембар 

2020. 

буџет МОС, ресурси и партнери 

БАСС 



 

 

ОКВИР КОЈИ ПРЕПОЗНАЈЕ АКЦИОНИ ПЛАН / СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

8.1.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети организација у области спорта за аплицирање ка фондовима Европске Уније и другим приступним фондовима 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ 
ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 
РЕСУРСИ 

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 

спорта у Републици 

Србији 

Континуирано 

Делимично буџет 

док не отпочне 

реализација 

добијених 

грантова 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ БАДМИНТОН САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

 

АКТИВНОСТ ПОДАКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 
РЕСУРСИ 

Коришћење пруступних фондова 

- Учешће у реализацији међународног пројекта у складу 

са евентуалним позитивним исходом конкурса 
- Узимање учешћа у другим међународним пројектима 

јануар – 

децембар 
2020. 

ресурси БАСС 



 

ОКВИР КОЈИ ПРЕПОЗНАЈЕ АКЦИОНИ ПЛАН / СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

8.1.1.9. ПОСЕБАН ЦИЉ: Усвојени планови развоја гране спорта од стране надлежног националног савеза 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ 
ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

 

Усвојен план развоја гране 

спорта у од стране надлежног 

националног савеза у складу са 

Стратегијом 

Израда плана развоја гране 

спорта од стране надлежног 

националног савеза и његово 

усвајање 

Број надлежних 

националних савеза који су 

усвојили план развоја  

МОС, ОКС, ССС, 

ННГС 
2016. 

Нису потребна 

додатна средства 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ БАДМИНТОН САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВНОСТ ПОДАКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 
РЕСУРСИ 

План развоја бадминтона у складу 

са Стратегијом развоја спорта у 

Републици Србији и Акционим 
планом 

- Израда плана развоја бадминтона од стране Бадминтон 

савеза Србије а у складу са Стратегијом развоја спорта 
у Републици Србији и Акционим планом 

- Усвајање плана развоја бадминтона од стране 

Бадминтон савеза Србије, а у складу са Стратегијом 

развоја спорта у Републици Србији и Акционим 
планом 

- Примена  плана развоја бадминтона  

- Анализа примене  плана развоја бадминтона 
Доношење измена и допуна  плана развоја бадминтона  

континуиране 

активности 
ресурси БАСС 



 

 

ОКВИР КОЈИ ПРЕПОЗНАЈЕ АКЦИОНИ ПЛАН / СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

8.2.1. ОПШТИ ЦИЉ:  УНАПРЕЂЕН СТРУЧНИ И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У СПОРТУ И ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА 

8.2.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен стручни рад у спорту 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ 
ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

 

Унапредити систем едукације 
стручњака у спорту кроз 

усвајање националних 

критеријума за спортске 

тренере 

Усвојити националне 

критеријуме за спортске тренере 

Усвојени национални 

критеријуми за спортске 

тренере при националним 

гранским савезима 

МОС, ННГС, ОКС, 

ССС, ПОКС 
2016. 

Нису потребна 

средства 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ БАДМИНТОН САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВНОСТ ПОДАКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 
РЕСУРСИ 

Унапређивање система едукације 

стручњака у бадминтону кроз 
усвајање националних критеријума 

за спортске тренере 

- Примена Правилника о лиценцирању тренера БАСС 

- Усаглашавање Правилника о лиценцирању тренера 
БАСС за  евентуалним новим законским оквирима  

одн. доношење измена и допуна 

континуиране 
активности 

ресурси БАСС 



 

ОКВИР КОЈИ ПРЕПОЗНАЈЕ АКЦИОНИ ПЛАН / СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

8.2.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен научноистраживачки рад у спорту 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ 
ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

 

Реализовање научно 

истраживачких и 

истраживачко развојних 

програма и пројеката у 

области спорта 

Конципирање, одобравање и 

реализовање научно 

истраживачких и истраживачко 

развојних програма који су од 

општег интереса за развој спорта 

у Републици Србији 

Број реализованих 

програма и пројеката 

МОС, МПНТР, АВУ, 

ОКС, ССС, ННСС, 

ЗСМСРС 

континуирано Буџет 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ БАДМИНТОН САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВНОСТ ПОДАКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 
РЕСУРСИ 

Реализовање научно истраживачких 

и истраживачко развојних програма 
и пројеката у области бадминтона 

- Реализовање научно истраживачких и истраживачко 

развојних програма и пројеката у области бадминтона 
кроз процес стручног оспособљавања и високог 

образовања а нарочито приликом израде завршних 

радова уз менторски приступ и вођење од стране 
релевантних одн. квалификованих представника БАСС 

континуиране 

активности 
ресурси БАСС 



 

 

ОКВИР КОЈИ ПРЕПОЗНАЈЕ АКЦИОНИ ПЛАН / СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

8.3.1. ОПШТИ ЦИЉ:  УНАПРЕЂЕНА МЕЂУНАРОДНА СПОРТСКА САРАДЊА И СПОРТ У ДИЈАСПОРИ 

8.3.1.1. ПОСЕБНИ ЦИЉ: Израђена национална платформа за међународну сарадњу и развој спорта у дијаспори 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ 
ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 
РЕСУРСИ 

Унапређење структура за 

правилну координацију 

спортске сарадње на 
међународном нивоу и у 

дијаспори 

Национална платформа за 

међународну сарадњу и развој 
спорта у дијаспори 

Усвојена платформа и 

њена примена од свих 

идентификованих и 

задужених чинилаца за 
афирмацију националне 

политике  

МОС, МСП, ССС, ОКС, 

ННГС 
Континуирано Буџет 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ БАДМИНТОН САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВНОСТ ПОДАКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 
РЕСУРСИ 

Унапређење постојећих и 

формирање нових структура за 

правилну координацију спортске 
сарадње на међународном нивоу и у 

дијаспори 

- Поштовање и пружање подршке БАСС у примени 

међународно дефинисаних оквира, протокола и 

споразума од стране МОС и надлежних спортских 

институција 

континуиране 

активности 
ресурси БАСС 



 

 

ОКВИР КОЈИ ПРЕПОЗНАЈЕ АКЦИОНИ ПЛАН / СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

8.7.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Стручно усавршени спортски новинари 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ 
ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ

АКТИВНОСТИ

РЕСУРСИ 

 

Установљени механизми за 

стручно оспособљавање 

спортских новинара и 
доступност информација о 

раду и плановима савеза 

Ажурирање интернет сајтова 

спортских савеза 
Број  ажурираних сајтова МОС, ННГС Континуирано Буџет 

Ажурирање информација о 

пројекту РИО 2016. 

Број ажурираних 

информација 
МОС, ОКС, ННГС 2016. 

Нису потребна 

средства 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ БАДМИНТОН САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

АКТИВНОСТ ПОДАКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 
РЕСУРСИ 

Установљени механизми за стручно 

оспособљавање спортских новинара 

и доступност информација о раду и 
плановима БАСС 

- Континуирано стручно унапређивање координатора за 

медије БАСС као и стална едукација чланица о 

значају, начинима спровођења активности односа са 

јавношћу укључујући медијску промоцију  
- Дневно ажурирање и приређивање саопштења за 

медије, најавних обраћања и извештаја о реализованим 

активностима укључујући изборе илустративних 
фотографија 

- Дневно ажурирање актуелног нтернет портала БАСС 

укључујући свеобухватну интернет промоцију 
- Дневно ажурирање Facebook странице БАСС и 

наменских страница за промоцију међународних 

такмичења 

- Двомесечно издавање и дистрибуција Бадминтон 
ревије, званичног информатора БАСС 

- Припрема и емитовање специјализованих ТВ емисија и 

прилога о бадминтону на СОС каналу, бројним 
локалним и националним ТВ и радио станицама 

- Припрема периодичних и наменских извештаја о 

реализованим активностима односа са јавношћу 
- Вођење прес клипинг, фото и видео архиве 

континуиране 

активности 
ресурси БАСС 



 

ОКВИР КОЈИ ПРЕПОЗНАЈЕ АКЦИОНИ ПЛАН / СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

8.7.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подигнута свест грађана о позитивним вредностима спорта 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ 
ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

 

Акције афирмације 

спортских вредности  

  

Популаризовање малих 

спортских клубова и мање 

популарних спортова путем 

медија 

Број емитованих прилога, 

интересовање јавности за 

спортске догађаје (а да 

нису од националног 

значаја) 

ЈМС, ННГС, медији Континуирано Буџет 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ БАДМИНТОН САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

 

АКТИВНОСТ ПОДАКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 
РЕСУРСИ 

Акције афирмације спортских 

вредности 

- Континуирана реализација ПР активности 

дефинисаних у оквиру тачке 8.7.1.2. 

- Подршка БАСС локалној медијској промоцији 
бадминтона одн. локалних клубова и секција 

- Глобална (национална) промоција појединаца – 

носиоца активности и делатности у бадминтону на 

локалном нивоу 
- Укључивање у националне и локалне акције и 

манифестације које за циљ имају афирмацију 

спортских вредности (Сајам спорта, Светски дан 
детета, Олимпијски дан, Олимпијски час, локални 

сајмови и презентације спортова, појединаца и 

достигнућа) 
- Реализација промоција, презентација и демонстрација 

бадминтона глобално и локално заинтересованим 

јавностима 

- Креирање и промоција националних и локалних 
бадминтон ''звезда'' 

- Поверавање организације свих нивоа националних 

такмичења различитим бадминтон клубовима одн. 
градовима / местима 

континуиране 

активности 

буџет МОС, ресурси БАСС, ОКС и 

ССС 



 

ОКВИР КОЈИ ПРЕПОЗНАЈЕ АКЦИОНИ ПЛАН / СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

8.8.1 ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕНЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ СВИХ НЕГАТИВНИХ ПОЈАВА У СПОРТУ (НАСИЉЕ, ДОПИНГ, НАМЕШТАЊЕ 

МЕЧЕВА, НЕЛЕГАЛНО КЛАЂЕЊЕ) 

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

спортским приредбама за период 2014- 2018 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ 
ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕСУРСИ 

 

Спровођење Националне 

стратегија за борбу против 

насиља и недоличног 

понашања на спортским 

приредбама из 2013. године 

Спровођење активности 

предвиђене Акционим планом 

Националне стратегије 

Реализоване активности 

из Акционог плана 

Националне стратегије 

Сви друштвени субјекти 

У складу са 

роковима из 

Акционог плана 

У складу са 

ресурима из 

Акционог плана 

 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ БАДМИНТОН САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВНОСТ ПОДАКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 
РЕСУРСИ 

Спровођење Националне стратегија 

за борбу против насиља и 
недоличног понашања на 

спортским приредбама  

- Примена законских и других пратећих оквира и норми 

- Евентуално усаглашавање регулативе БАСС у складу 
са потребама 

- Праћење и благовремено упућивање у евентуалне 

измене и допуне правних норми 
- Перманентна промоција фер плеја и спортских 

вредности 

континуиране 
активности 

ресурси БАСС 



 

ОКВИР КОЈИ ПРЕПОЗНАЈЕ АКЦИОНИ ПЛАН / СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

8.8.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређени механизми за борбу против манипулација на спортским такмичењима 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ 
ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТИ 
РЕСУРСИ 

Спровођење Закона о 

ратификацији Конвенције 

Усклађивање прописа, стварање 

институционалних оквира, 

успостављање канала за размену 

информација 

Усклађени прописи, 

створени 

институционални оквир и 

успостављени канали за 

размену информација 

ВРС, НС, надлежна 

Министарства, ННГС 

1 година након 

ратификовања 

Конвенције 

Нису потребна 

средства 
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АКТИВНОСТ ПОДАКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 
РЕСУРСИ 

Спровођење Закона о ратификацији 

Конвенције 

- Упућивање у законске оквире 

- Евентуално усклађивање институционалних оквира 

БАСС 
- Поштовање и примена законских оквира, прописа и др. 

1 година 

након 

ратификовања 
Конвенције 

ресурси БАСС 



 

ОКВИР КОЈИ ПРЕПОЗНАЈЕ АКЦИОНИ ПЛАН / СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

8.8.1.3. 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 

Повећање броја допинг 

контрола и довођење на 

годишњи ниво сличан ономе 

који имају друге државе 

сличног броја становника и 
величине, уз задржавање 

квалитета рада 

Укључивање спортских савеза у 

финансирање допинг контрола 

Број укључених 

спортских савеза 
МОС, АДАС, ННГС Континуирано Буџет 

Наставак и јачање 

антидопинг едукације 

Одржавање постигнутог нивоа од 

30-50 антидопинг едукативних 

предавања годишње 

Број одржаних предавања АДАС, ННГС Континуирано 
Нису потребна 

средства 

Наставак условљавања добијања 

стипендије МОС са 
присуствовањем на 2 антидопинг 

едукације у току године 

Број спортиста који су 
добили стипендије и број 

обука који су похађали 

МОС, АДАС, ННГС Континуирано 
Нису потребна 

средства 

Наставак стручног усавршавања 

кадрова и јачање знања на пољу 

спортске медицине 

Број спроведених обука и 

број учесника обуке 
АДАС, ННГС Континуирано 

Нису потребна 

средства 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ БАДМИНТОН САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

АКТИВНОСТ ПОДАКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 
РЕСУРСИ 

Повећање броја допинг контрола и 

довођење на годишњи ниво сличан 

ономе који имају друге државе 
сличног броја становника и 

величине, уз задржавање квалитета 

рада 

- Финансирање од стране БАСС када је у питању 

спровођења допинг контрола од стране АДАС за 

једног полуфиналисту и једног финалисту Првенства 
Србије за сениоре 

- Реализација две допинг контроле на Првенству Србије 

за сениоре од стране АДАС уз логистичку подршку 
БАСС 

- Реализација осталих допинг контрола у складу са 

планом АДАС уз логистичку подршку БАСС 

јун 2020. 
буџет МОС, ресурси БАСС и 

АДАС 

Наставак и јачање антидопинг 
едукације 

- Спровођење антидопинг едукације у оквиру 
Националног струковног семинара БАСС 

континуиране 
активности 

ресурси БАСС и АДАС 



 

 

 

ТУМАЧЕЊЕ СКРАЋЕНИЦА 
 

- Спровођење антидопинг едукације спортиста – 

стипендиста МОС 
- Прослеђивање релевантних информација АДАС 

чланицама БАСС и континуирано обавештавање и 

промоција путем гласила БАСС 
- Обављање периодичних стручних консултација са 

представницима АДАС 

- Учешће спортиста и тренера БАСС у истраживачким 
пројектима АДАС 

АВУ Акредитоване високошколске установе 

АДАС  Антидопинг агенција Републике Србије 

АТ Асоцијације тренера 

АП  Аутономна покрајина 

БАСС Бадминтон савез Србије 

BWF Светска бадминтон федерација 

BEC Европска бадминтон конфедерација 

BBA Балканска бадминтон асоцијација 

COMEBA Медитеранска бадминтон асоцијација 

ВРС Влада Републике Србије 

ЗСМСРС  Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије 

ЈМС Јавни медијски сервиси 

ЈЛС  Јединица локалне самоуправе 

МОС  Министарство омладине и спорта 

МПНТР Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

МСП  Министарство спољних послова 

НЗС Национална служба за запошљавање 

ННГС  Надлежни национални грански савези 

ННСС Надлежни национални спортски савез 

НИ Научне институције 

ОКС  Олимпијски комитет Србије 

ПОКС  Паралимпијски комитет Србије 

ПЗСМС Покрајински завод за спорт и медицину спорта 

ПССО Покрајински секретаријат за спорт и омладину 

СШСС Савез за школски спорт Србије 

СК Спортски клубови 

ССС  Спортски савез Србије 

СУ Струковна удружења 

ТСС Територијални спортски савези 

УССС  Универзитетски спортски савез Србије 


