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1. ПРИМАРНИ ЦИЉЕВИ 
 

1.1 РАЗВОЈ СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 
ШКОЛСКИ СПОРТ 

 
1.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређење школског и универзитетског спорта 

 

1.1.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани матерјално-технички услови за реализацију 
активности школског и универзитетског спорта 

Активности Мере/задаци Планиране активности КСС 

Побољшавање техничких 
услова за реализацију 
активности школског спорта 

Обезбеђивање реквизита за 
бављење кајаком у школама 

Презентација кајакашког 
спорта кроз едукацију и 
практичне акције-веслање на 
тренажерима 
 

 
1.1.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшан стручно-педагошки рад и унапређена 

институционална сарадња у оквиру школског и универзитетског спорта 

Активности Мере/задаци Планиране активности КСС 
  Утврђивање координатора 

Побољшавање стручно-
педагошког рада у оквиру 
школског спорта 

Едукација професора 
физичког васпитања и 
учитеља о могућностима  
кајака 

по регионима 

Семинари по регионима за 
професоре физичког 

  васпитања и учитеље 

 
1.1.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшање медиjског праћење и промоција школског и 

универзитетског спорта у циљу неговања културе спортског понашања, фер 
плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на води и ван ње 

Активности Мере/задаци Планиране активности КСС 

 
 
Популарисање школског 
кајака кроз већу медијску 
присутност и истицања јавног 
значаја школског спорта 

Израда медијског плана у 
циљу популаризације кајака 
и спорта у школама 

Организација регата у кајаку 
у основним школама по 
регионима 

Реализовање програма и 
пројеката у циљу промоције 
фер плеја, толеранције и 
поштовања различитости 

 
Обезбеђивање услова за 
организацију истих (близина 
језера и река..) 

 
1.1.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређене везе између школа и организација у области 

спорта и подстакнути програми у спортовима који привлаче децу и 
омладину 

Активности Мере/задаци Планиране активности КСС 
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Сарадња и координација са 
основним школама у 
организацији активности 
везаних за кајак 

Успостављање сарадње са 
школама и реализовање 
пројекта  везаним за 
кајакашки спорт у истим 

Организација такмичења у  
кајаку у основним школама 
по регионима 

  Анимација деце да се укључе 
у кајак 

Обезбеђивање услова за 
организацију истих (близина 
језера и река..) 

 
 

1.2 РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ СПОРТА 
 

1.2.1 ОПШТИ ЦИЉ: Подизање капацитета стручног рада у области врхунског 
спорта 

 

1.2.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: 
спорта 

Подизање капацитета стручног рада у области врхунског 

Активности Мере/задаци Планиране активности КСС 
 Организација стручних 1. Организација стручног 

оспособљавања за звање 
оперативни тренер 
2. Организација 
централних и регионалних 
семинара обавезних за све 
спортске стручњаке 
3. Издавање Дозвола за 
рад спортским 
стручњацима 
4. Прописивање услова за 
издавање лиценци 
спортским стручњацима и 
издавање истих 

 оспособљавања, 
 усавршавања и семинара у 
 сарадњи са високошколским 
 установама, АДАС-ом и 
 другим организацијама 
 важним за стручни рад у 
 области врхунског спорта 
Унапређење стручних  

 

потенцијала у кајакашком Издавање дозвола за рад и 
спорту лиценцирање спортских 

 стручњака у кајакашком 
 спорту 

 Подстицање свих спортских 
 стручњака КСС да се едукују 
 и усавршавају кроз све 
 видове усавршавања који су 
 им доступни 

 Организација стручних  
Организација Пројеката 
спортског усавршавања 
тренера у процесу стицања 
што већег стручног звања  

 оспособљавања, 
Међународна спортска усавршавања у сарадњи са 
сарадња другим националним 

кајакашким 
 федерацијама и сродним 
 савезима у региону 

 Отвореност и Укључивање признатих 

Дијаспора и систем спорта 
Србије 

заинтересованост система 
кајакашког спорта и 
спортских резултата у 

стручњака из дијаспоре у 
непосредно окружење наших 
врхунских спортиста у 

 дијаспори такмичењима у 2019. години 
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1.2.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Стварање услова за одржавање и даље постизање 
врхунског резултата 

Активности Мере/задаци Планиране активности КСС 
  1. Одржавање система 
  финансирања према јасно 
  успостављеним 
  критеријумима заснованим 
  на спортским резултатима 

Финансирање врхунског 
спорта 

Финансијски план према 
технологији изградње 
врхунског резултата 

2. Обезбеђивање 
потребних средстава из 
више различитих извора 

  финансирања како би се 
  појачала стабилност 
  финансирања и ангажовао 
  већи број утицајних субјеката 
  у систему врхунског спорта 
  1. Огранизација 
Међународна такмичења у 
Републици Србији Прихватање и организација   Међународних тамичења из  

Календара ИЦФ-а и ЕКА 
   
  

 
Стратешки план развоја 

1. Реализација програма у 
циљу обезбеђивања 
оптималних услова за 
припрему и наступ на 
међународним такмичењима 
2. Обезбеђивање 
оптималне подршке 
спортистима кроз развој 
њиховог окружења, односно 
кроз свеобухватну подршку у 
сферама које индиректно 
утичу на спортски резултат 

 врхунског спортског 
 резултата кроз мере за 
Врхунски спортски резултат учешће врхунских спортиста 

 у националним селекцијама и 
 националним такмичењима 
  

 
1.2.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење услова за развој спортисте до врхунског 

резултата 

Активности Мере/задаци Планиране активности КСС 

 
 
 
 
Програм Кајакашког савеза 
Србије на путу изградње 
врхунског резултата 

 
 
 
 
Примена јасних критеријума 
при укључивању врхунских 
спортиста у програм 

1. Одржавање и 
унапређивање постојећих 
резултатских критеријума 
2. Комуникација са МОС-ом 
и ОКС-ом у циљу 
унапређења постојећих 
критеријума за националну 
категоризацију врхунских 
спортиста 
3. Израда предлога за 
измену постојећег 
Правилника о категоризацији 

 
Програми спортске припреме 

Организовање припрема у 
складу са динамиком 
очекиваних резултата 

1. Реализација припрема 
учесника у програмима КСС 
сходно 
њиховим индивидуалним 
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  плановима 
2. Подршка у организацији 
свих акивности неопходних 
да би се припреме 
реализовале (смештај и 
исхрана, транспорт, закуп 
објеката и сл.) 

 Идентификација клубова  
 са капацитетом за развојне  
 програме  
 Идентификација и системска  
 подршка   
 програма клубова Учествовање у процесу и 
 који остварују резултате  укључивање у рад 

Развојни програми у 
јединици локалне 
самоуправе, региона, 
покрајине 

 надлежних тела, сходно 
законском оквиру, односно 
потребама и у складу са 
договором са осталим 
институцијама које су 
идентификоване као 
одговорне 

Перманентна подршка 
спортским клубовима у 
остварењу и реализацији 
планова развоја од стране 
надлежних националних 

 гранских савеза  
 Умањење административних  
 и других такси од стране  
 КСС-а ка спортским  
 клубовима  

 
 

1.2.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Дефинисана и унапређена област врхунског спорта 

Активности Мере/задаци Планиране активности КСС 

Унапређење рада и  
 

Дефинисање правног 
положаја врхунских спортских 
клубова  

 
Учествовање у процесу и 
укључивање у рад 
надлежних тела, сходно 
законском оквиру, односно 
потребама и у складу са 
договором са осталим 
институцијама које су 
идентификоване као 
одговорне 

организације 
врухнских спортских 
клубова и дефинисање  
њиховог положаја у 
националним тамичењима 

 

 
Транзиција 
талентованих  јуниора 
према врхунском спорту 

Успостављање програма 
праћења младих спортиста у 
националним селекцијама и 
клубовима 

Праћење младих спортиста, 
у циљу обезбеђивања 
оптималних услова у 
периоду транзиције између 
јуниорске и сениорске 
конкуренције 
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1.3 РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

1.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: Развијена спортска инфраструктура 
 

1.3.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављена потпуна база података, односно 
евидентирано постојеће стање спортске инфраструктуре 

Активности Мере/задаци Планиране активности КСС 

 
 
 
 
Истраживање о стању 
спортске инфраструктуре 
која задовољава потребе 
кајакашког спорта у 
Републици Србији 

 
Формирати радну групу за 
припрему и праћење 
спровођења истраживања 

 
1. Именовање чланова радне 
групе испред КСС и њихово 
учешће у активностима 
радне групе 
2. Додатно укључивање КСС 
у рад сходно потребама 
Министарства омладине и 
спорта и другим 
институцијама које су 
препознате као одговорне 

Дефинисање истраживачког 
поступка и параметара за 
утврђивање реалне слике 
постојећег стања 
спортске инфраструктуре 
која задовољава потребе 
кајакашког спорта у Р. 
Србији 

 
 

1.3.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Системски планирана, реконструисана и изграђена 
спортска инфраструктура 

Активности Мере/задаци Планиране активности КСС 
 У сарадњи са надлежним  

Учествовање у разматрању и 
усвајању предлога за 
иградњу објекта, сходно 
законском оквиру, односно 
потребама и у договору са 
осталим институцијама које 
су идентификоване као 
одговорне 

 институцијама и 
Анализирање потреба за заинтереованим странама 
бројем и структуром (министарства, покрајински 
спортских објеката који секретаријат и локална 
задовољавају потребе за самоуправа) разматрање и 
кајакашким спортом у РС усвајање предлога за 

 изградњу објеката на основу 
 анализа постојећег стања 
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2. ОСТАЛИ ЦИЉЕВИ 
 

2.1 ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА СПОРТА НА СВИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

2.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Успостављен козистентан систем управљања и финансирања 
система спорта у Републици Србији, перманентна едукација, укључивање у систем 
спорта жена, маргинализованих група, волонтера. 

2.1.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети организација у области спорта за 
програмско финансирање њихове активности и делатности из јавних 
прихода (планирање, реализација, контрола) 

Активности Мере/задаци Планиране активности КСС 
  Континуирана комуникација 
Подизање капацитета у  са МОС-ом и ОКС-ом у циљу 
области планирања, Праћења, реализације и адекватног планирања и 
програмирања, праћења, извештавања за програме реализације програма, 
реализације и извештавања 
за програме средстава из 

финансиране средствима из 
буџета 

односно правдања 
утрошених средстава у 

буџета Републике Србије  складу са постављеним 
  Законским оквирима 
Подизање капацитета  

 
 
Организација стручних 
скупова и семинара у 
области планирања, 
програмирања, праћења, 
реализације и извештавања 
за програме финансираних 
средствима из буџета 

 
територијалних спортских  

савеза и спортских Учествовање у свим 
организација (клубова) који планираним активностима и 
се финансирају у раду надлежних тела, сходно 
Покрајини и законском оквиру, односно 
јединицама локалне потребама и у складу са 
самоуправе у договором са осталим 
области планирања, институцијама које су 
програмирања, праћења, идентификоване као 
реализације и извештавања одговорне 
за програме савеза  

средствима из буџета  

 Едукација у примени Закона Учествовање на семинарима 
 на јавне набавке везаним за јавне набавке 
  Израда предлога измена и 

Јавне набавке Након анализе ефеката 
важећег Закона о јавним 
набавкама иницирати 
измене и допуне 

допуна Закона о јавним 
набавкама на основу 
стеченог искуства у 
реализацији програмских 
активности и примера из 

  праксе 
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2.1.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: 
аплицирање ка 
фондовима 

Повећани капацитети организација у области спорта за 
фондовима Европске Уније и другим приступним 

Активности Мере/задаци Планиране активности КСС 
 Стручни скупови и семинари  
 у области планирања,  

Подизање капацитета за програмирања, праћења, 
реализације и извештавања 
за писање пројеката и 
понуда спонзорима и 

 
Учешће на стручним 
скуповима на ову тему писање пројеката и понуда 

спонзорима и донаторима 
 донаторима у организацији  

 надлежних установа  

2.1.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети организација у области спорта за 
писање пројеката и понуда ка спонзорима и донаторима 

Активности Мере/задаци Планиране активности КСС 
 Стручни скупови и семинари  
 у области планирања,  

Подизање капацитета за 
писање пројеката и понуда 
спонзорима и донаторима 

програмирања, праћења, 
реализације и извештавања 
за писање пројеката и 
понуда спонзорима и 

 
Учешће на стручним 
скуповима на ову тему 

 донаторима у организацији  

 надлежних установа  
 
 

2.1.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Перманентно праћење и анализа односа остварених 
спортских резултата у односу на уложена средства из буџета и других 
извора финансирања 

Активности Мере/задаци Планиране активности РСС 
  Транспарентно праћење 
  финансирања кроз програме 
 Анализа финансирања из 

свих извора 
којим се пружа могућност 
увида по различитим 
критеријумима (спортиста, 

  програмска целина, извор 
  финансирања, итд.) 
 Анализа постигнутих 

спортских резултата 
1. Анализа резултата на 
међународним такмичењима 
која су критеријумска за 

 
Компаративна анализа  учешће у програмима 
улагања у све селекције из  2. Анализа постигнутих 
свих извора са постигнутим  резултата категорисаних 
резултатима Компаративна анализа 

добијених резултата 
спортиста у 
претходном периоду 
3. Анализа кретања 

  резултата и утицаја 
  уложених средстава на 
  остварене резултате 
  Израда предлога буџета за 
 Израда плана финансирања 2020. годину сходно 
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 за наредну годину на основу 
добијених резултата 

оствареним и пројектованим 
спортским резултатима 

  учесника у програмима 
 

 
 

2.2 СТРУЧНО И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У СПОРТУ И 
ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА 

2.2.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређен стручни и научно-истраживачки рад у спорту и 
информационим системима 

 
2.2.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен стручни рад у спорту 

Активности Мере/задаци Планиране активности КСС 
 Дизајнирати развој и  

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

имплементацију 
свеобухватног националног 
система едукације тренера 
у спорту 

Укључивање у рад током 
процеса едукације у 
сарадњи са МОС-ом и 
другим институцијама које су 
препознате као одговорне Усвојити националне 

критеријуме за спортске 
 тренере  

 
 

2.2.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен научно-истраживачки рад у спорту 

Активности Мере/задаци Планиране активности КСС 
 Реализовање научно- Делегирање учесника на 
Учешће на научно- истраживачких и организованим научно 
истраживачким и истраживачко-развојних истраживачким скуповима, 
истраживачко-развојним програма који су од општег из области технологије 
скуповима у области спорта интереса за развој спорта у тренинга, спортске медицине 

 Републици Србији и сл. 
 
 

2.2.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређени информациони системи у спорту 

Активности Мере/задаци Планиране активности РСС 

Евиденција свих чланова 
КСС 

 
Реализовање обуке 
корисиника – обрађивача 
података у Евиденцији КСС 

Обука и перманентна 
сарадња и помоћ 
корисницима - 
обрађивањима података у 
Евиденцији чланова КСС 

Евиденција такмичења и 
учесника у такмичењима 
КСС 
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Званична интернет страница 
КСС 

 
 
Реализовање обуке за 
ажурирање интернет 
странице лица са дозволом 
за исто 

1. Обука лица за ажурирање 
података на интернет 
страници 
2. Повезивање података из 
Евиденције КСС са 
званичном интернет 
страницом 
3. Свакодневна провера 
унетих информација 

 
Друштвене мреже 

Информисање о 
активностима КСС на 
друштвеним мрежама 

1. Свакодневно ажурирање 
података на друштвеним 
мрежама 

 
2.3 МЕЂУНАРОДНА СПОРТСКА САРАДЊА И СПОРТ У ДИЈАСПОРИ 

 
2.3.1 ОПШТИ ЦИЉ: Унапређена међународна спортска сарадња и спорт у 
дијаспори 

 

2.3.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређени информациони системи у спорту 

Активности Мере/задаци Планиране активности КСС 
 
Координација спортске 
сарадње на међународном 
нивоу и у дијаспори 

 
Платформа за међународну 
сарадњу и развој кајакашког 
спорта у дијаспори 

Учествовање у свим 
планираним активностима и 
раду чинилаца везаном за 
платформу 

 
 

2.4 МЕДИЈИ У СПОРТУ 
 

2.4.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређена улога и одговорност медија за развој спорта 
 

2.4.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Стручно усавршени спортски новинари 

Активности Мере/задаци Планиране активности КСС 
 
Установљени механизми за  

Пружање и ажурирање 
информација о свим 
активностима КСС 

Континуирано ажурурирање 
информација везаних за 
широк спектар свих 
активности које се реализују 
у КСС 

доступност информација о 
раду и плановима КСС 
спортским новинарима 

 
 

2.5 НЕГАТИВНЕ ПОЈАВЕ У СПОРТУ 
 

2.5.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређене мере за спречавање свих негативних појава у 
спорту (насиље, допинг, намештање трка, нелегално клађење) 

 

2.5.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављени механизми за доследну примену 
Националне стратегије за борбу против насиља и недоличног понашања 
гледалаца на спортским приредбама за период 2018- 2022 
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Активности Мере/задаци Планиране активности КСС 

 
Спровођење Националне 

 1. Едуковање деце и младих 
особа кроз догађаје које КСС 
организује широм Србије 
2. Укључивање у све 
активности усмерене на 
борбу против насиља и 
недоличног понашања на 
спортским приредбма 

стратегија за борбу против Спровођење активности 
насиља и недоличног предвиђене Акционим 
понашања на спортским планом Националне 
приредбама за период од стратегије 
2018. до 2022. године  

2.5.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен нормативни и организациони оквир којим се 
регулише и обезбеђује спречавање допинга у спорту 

Активности Мере/задаци Планиране активности РСС 
 Усклађивање аката КСС-а у  

 
1. Доношење Правилника о 
допингу КСС и Програма 
антидопинг деловања 
2. Едуковање спортиста о 
антидопингу 
3 . Лиценцирање спортиста 
највишег степена такмичења 
искључиво са сертификатом 
о завршеној едукацији 

 складу са Законом о 
 спречавању допинга у спорту 

Спровођење свих активности Пружање и ажурирање свих 
информација везаних за 
допинг лако доступних на 
званичној интернет сраници 
КСС-а 

везаних за антидопинг 
прописаних Законом, 
Правилницима и Прописима 
КСС-а 

  
Едукација спортиста 
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