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1. БОЋАЊЕ У СРБИЈИ

1.2.

СТАЊЕ У ОБЛАСТИ БОЋАЊА
У данашњим условима живота и рада, спорт представља веома важно подручје у

којем човек на специфичан начин може испољити своје, пре свега, стваралачке, кретне и
моторичке способности. Боћарски савез Србије има доста клубова који имају традицинално
врхунске резултате, клубове који се баве млађим категоријама, женским селекцијама,
сениорским такмичењима.
Сажето речено, боћање је развијен спорт само на територији Војводине, Београда и
Смедерева.
Оно што је акутни проблем је да нема одређених и јасних смерница где и у ком правцу би
боћање требало да се развија у Србији. Увек је проблем финансије које треба планирати и
одвојити за наредну годину, где се постављају главна питања – коме и зашто. А средства из
буџета су мала.
Сем тих акутних питања, актуелна су питања спортских објеката, спортских стручњака и
примена позитивних законских прописа.
Овом „Стратегијом“ покушавамо дати одговор на сва спорна питања која треба да дају
помоћ, развој боћања у Србији. Поред објективних друштвених околности на тренутни
статус спорта у Републици Србији, мора се констатовати да су уочене слабости на сва три
нивоа спортске организације
– у примарном (спортисти, тренери, тренажни програм),
- секударном (спортски клубови, национални грански савези) и
- територијаном нивоу (друштво, економија, образовање, здравство, закони,
јавна гласила и др.).
Они су последица не само кризе коју је прошла држава у последњих десет година, већ и
неспретност гранских савеза и
околностима.

спортског сектора да се прилагоде новим друштвеним

2.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА КОЈИМА СЕ ТЕМЕЉИ
РАЗВОЈ БОЋАЊА У СРБИЈИ
2.1.

ВИЗИЈА

Визија Стратегије је обогаћивање живота сваког грађанина Републике Србије

кроз спорт

сваког дана.
2.2.

МИСИЈА

Мисија је, да што више омладине, одраслих учествује у њему и да имамо више шампиона на
међународним такмичењима.
2.3.

ПРИСТУП

Улога Боћарског савеза Србије је да предводи и омогућава остварене циљеве

кроз

приоритете које је ова Стратегија дефинисала.
Улога Боћарског савеза Србије је:
-

даје јасне смернице, поставља

изазове у гранским савезима у подизању нивоа, да

вреднује успехе, обједињава и координира целокупан систем боћарског спорта у
Републици Србији.
-

организује врхунска спортска такмичења, ради на развоју и унапређењу спортске
инфраструктуре, укључује више младих оба пола, особе са инвалидитетом, подржава
програме који се баве унапређењем „женског“ спорта и, коначно, бави се издржавањем
и прати примере међународних федерација у боћању;

-

прати успехе такмичарског система у боћању;

-

подноси извештаје периодичне и годишње о коришћењу средстава и буџета.

2.4.

ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ
До 2021. желимо да постигнемо следеће:

-

повећање учешћа до 70 % школског узраста да учествују у спортском боћању;

-

више омладине укључено у боћарским клубовима;

-

више победника на европским и светским такмичењима;

-

освајање већег броја медаља на европским и светским првенствима;

-

повећање броја спортиста и спортских клубова;

-

повећање већег броја оперативних тренера са завршеним семинарима у акредитованим
установама;

-

Унапредити систем доброг управљања у боћарском спорту поштујући индикаторе
утврђене на нивоу међународних федерација (ФИБ и ЦМСБ).

-

ствара способне, одрживе и координисане спортске клубове који обезбеђују квалитетно
боћање за своје такмичаре;

-

унапреди, уреди и изгради недостајућу спортску инфраструктуру;

-

подржи клубове да планирају и деле објекте са другим спортским организацијама,
односно сродним спортовима.

-

да смањи утицај негативних појава у спорту;

-

да заједно са медијима промовише праве вредности и приближи значај бављења
боћањем грађана свих узраста у Републики Србији.

3. КРАТКОРОЧНИ, ПЕРИОДИЧНИ И ДУГОРОЧНИ СПОРТСКИ РАЗВОЈНИ
ЦИЉЕВИ У ПЕРИОДУ ОД 2017 – 2021.

3.1. КРАТКОРОЧНИ СПОРТСКИ – РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ
Циљеви обухватају део развојне политике савеза углавном на нивоу едукације спортских
радника, вођа екипа (оперативних тренера, тренера – специјалиста), затим менаџера у
спорту, судија од основних до међународних, као и свих других релевантних функција у
спорту, а све у циљу развоја и унапређења спорта уопште а у овом случају боћања.
Такође краткорочни развојни циљеви обухватају и селекције тј. одабир младих спортиста
оба пола, се

њихов развој кроз средорочне и дугорочне планове, усавршава и

дограђује.односно циљеве.
3.2.

ПЕРИОДИЧНИ СПОРТСКИ – РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ

Периодични развојни циљеви обухватају планове и програме на годишњем нивоу, како на
домаћем тако и на међународном плану.

Такође овај развојни план обухвата проширење и доградњу краткорочних развојних
циљева, што подразумева дошколовавање спортског кадра, стручњака у спорту и спортских
стручњака и њихово крајње усавршавање.
Овај развојни програм мора обухватити обавезу свих клубова за школовање минимално
оперативних тренера, како је по закону предвиђено.
Овим планом је такође неопходно обухватити дугорочне припреме за све селекције како у
мушкој тако и у женској конкуренцији у свим боћарским асоцијацијама а у циљу постизања
увек бољих резултата од претходних.
3.3.

ДУГОРОЧНИ СПОРТСКИ – РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ

Дугорочни развојни циљеви у спортском боћању треба да обухвате више аспеката као што
су например; општа афирмација младих у овом спорту кроз све видове као што су : школе,
клубови, удрушења и слично.
Такође треба да обухвати и едукативни програм и то тако да у овом одређеном периоду сви
клубови у Србији добију минимално оперативног тренера, затим и више њих тренера и
тренере професионалце. На тај начин можемо планирати успешније наступе на домаћим и
међународним такмичењима а самим тим и боље резултате.
У овом делу претходне две стратегије треба обухватити тако да се њихов план прошири.
Такође је неопходно стратегијом обухватити у овом периоду и изградњу инфраструктуре а
што обухвата отворене и затворене боћарске терене. Везано за то односно везано за
инфраструктуру неопходно је покренути све релевантне субјекте од клубова, удружења,
савеза и државних органа.
Такође у овом развојном периоду, планирано је у заједници са сродним спортовима
изградња једне заједничке хале, као што је например куглање.

4. ЦИЉЕВИ
4.1. МЛАДИ
Наш циљ је да млади развијају љубав према спортском боћању и рекреацији која ће водити
ка њиховом доживотном учешћу или у спорту или у рекреацији.
4.2.

РЕКРЕАЦИЈА

Да обезбедимо квалитетне могућности за учешће у својим програмима за што већи број
женске и мушке популације у Републици Србији.

4.3.

ВРХУНСКИ СПОРТ

Боћарски савез Србије има за циљ да се повеже наука и пракса ради постизања врхунских
спортских резултата и да се талентима и већ рангираним врхунским спортистима омогући
несметан развој и напредак у свим узрасним категоријама.
4.4.

СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Имамо за циљ да се развије и унапреди и боћарска инфраструктура у Републици Србији.
Да се значајна пажња усмери ка реконструкцији постојећих спортских капацитета али и
изградњи нових спортских објеката.
4.5. ОДРЖИВОСТ И СПОСОБНОСТ ГРАНСКИХ САВЕЗА И КЛУБОВА
Боћање као спорт има веома уску базу за приходовање. Посебан изазов за развој боћања у
Србији јесте насиље на спортским такмичењима. Сви инциденти утичу на резултате
клубова. То може довести до озбиљног смањења мотивисаности младих да се баве
спортским боћањем.

5. ОБАВЕЗЕ

И

ЗАДАЦИ

НОСИОЛАЦА

СПОРТСКИХ

ПРОГРАМА

НА

РЕАЛИЗАЦИЈИ И ПОСТАВЉЕНИХ СПОРТСКО – РАЗВОЈНИХ ЦИЉВА
По програму и плану савеза обавеза је и гранских савеза у нашем случају Београдког и
Војвођанског као и свих регистрованих клубова да заврше постављене им задатке а у циљу
развоја спортског боћања у свим асоцијацијама као носиоца датих програма.
У том делу савез ће помоћи и финасијски и логистички. Тај план мора бити у оквиру донешене
стратегије развоја од 2017 – 2021. године.
Након завршених одређених реализација неопходно је о томе обавестити савез ради
обједињавања комплетне стратегије.
6. ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РС
Морамо напоменути да је инфраструктура спортских објеката на завидном нивоу уопште у
спорту а посебно у спортском боћању.
Неопходно је алармирати све релавантне субјекте у држави како би се у што краћем року а
најдуже до краја трајања стратегије развоја поправила ситуација.
Већ смо раније споменули да је неопходно у првој фази обезбедити земљиште у власништву
као и

инфраструктуру (струја, вода и др.) како би се могло приступити изградњи

универзалних спортских хала у овом случају за боћање и друге сродне спортове. Како је већ
поменуто неопходно је алармирати све од клуба па надаље.

Такође овде сматрамо да је приватизација најбољи вид доласка до праве и неопходне
инфраструктуре тј. отворених и затворених терена.

Одговорно лице за праћење Стратегије

У Београду, март 2017. године
ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА
Милеусни Милан

