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1. УВОД 

 

Коњички спортови у оквиру ОФД резултат су заједничке сарадње човека и животиње и као 

такве представљају извор инспирације за развој најширег спектра друштвене заједнице у 

оквирима спорта, уметности, културе, привреде. Подстиче се систем вредности који поред 

посвећености, истрајности, снаге  воље, захтева и љубав, разумевање, стрпљење и подршку 

које тимски рад са племенитом животињом, каква је коњ, захтевају.  

Подстицање развоја коњичких дисциплина у оквиру ОФД снажно генерише повезивање 

локалних заједница у ширу спортску заједницу и на тај начин се доприноси како развоју 

спорта у Републици Србији, тако и привредном и научном развоју, уз успостављање и 

оснаживање међународне подршке интернационалне коњичке заједнице. 

 

2. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

Коњички спорт ОФД у Републици Србији је на незавидном нивоу са тенденцијом даљег 

погоршања због одсуства системског функционисања Националног Савеза без његове 

стратешке орјентације на креирање општег амбијента неопходног за развој спорта. 

Мали број спортских стручњака у свим сегментима, а пре свега у делу регистровaних 

тренера и судија, без формираног наследног кадровског потенцијала на чијем развоју се 

активно ради, додатно смањује перспективе. 

Одсуство националне инфраструктуре за одвијање тренажно-такмичарских спортских и 

истраживачких активности везаних за здравствену заштиту и репродукцију коња, је резултат 

историјског наслеђа и негативан фактор утицаја на постојеће стање.  

Недовољна видљивост спортских активности, такмичења и уопште коњичке заједнице у 

целости, не само ка широј спортској публици, већ и ка националним регулаторним 

структурама, медијима и привредним секторима, додатно смањује доступност и неопходан 

потенцијал подршке. 

Нерегулисаност рекреативних спортских коњичких активности и њихово одвијање ван 

оквира Савеза, уводи додатне ризике у погледу безбедности коња и јахача, непознати 

услови неге и бриге о коњима, ограничава увид у базу јахача и грла - као предуслова за 

подизање масовног интересовања и резерве за ширење регистра спортске базе. 

Концентрација спортских такмичења на пар локација узрокована је осим инфраструктурног 

ограничења и одсуством потребног броја спортских радника, нерационалне организације 

облика рада на нивоу клубова и непостојања система организације такмичења на 
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националном нивоу са централизованом подршком у делу дефинисаног модела 

релевантне подршке. 

Ограничен приступ по структури различитим изворима финансирања, уз непостојање 

дефинисаних циљева чије се постизање очекује финансирањем, одсуство познавања 

пројектног приступа неопходног за захтевање средстава од стране регулативом 

опредељених расположивих извора, доприноси амбијенту у ком се избегава дефинисање 

стратешких циљева и оклева у покушају њихове реализације. 

Национална регулатива не препознаје специфичности коњичких спортова ОФД  и 

постојећим оквирима не стимулише њихов развој што значајно отежава у 

административно-бирократском погледу прекогранично кретање у оба правца, кључно за 

даље развијање спорта. Постојећи систем категоризације спортова на територији 

Републике Србије не узима у обзир комплексност изградње коња као спортиста и у том 

смислу нема посебну спортску категорију која ће уважити ресурсе и време потребно у 

значајно већем обиму за постизање респектабилних резултата. Додатно непостојање 

усвојеног четворогодишњег Развојног стратешког оквира на нивоу Националног Савеза, 

ограничава перспективу праваца деловања у циљу иницирања регулаторних измена у 

правцу дугорочних ефеката по развој спорта.  

 

Позитиван фактор се односи на могућност изградње системске структуре на националном 

нивоу која ће по свим елементима у континуитету подражавати развојне циљеве и 

представљати сталну и стабилну подршку коњичком спорту. 

 

 

3.   СТРАТЕШКЕ ОБЛАСТИ И ПРИОРИТЕТИ 

 

Стратешке области Циљеви 

 
          1. Спровођење структурно – системских модела  
              функционисања Савеза 

 

 
Успостављање система неопходног за одрживо 
континуирано функционисање структуре Савеза 

 
          
          2. Спортски стручњаци 

 
Успостављање система континуиране едукације и 
регрутације спортских стручњака усмереног на 
подизање нивоа квалитета и броја на националном 
нивоу 

 



 
         
         3. Инфраструктура - развој 

 
Обезбеђење подршке релевантних државних 
структура у оквиру припреме пројекта развоја 
коњичких олимпијских дисциплина, кроз изградњу  
 
националне инфраструктуре и реконструкције 
постојеће 

 
 
        4.  Популаризација коњичких спортова ОФД 

 
Постизање масовности у интересовању шире спортске 
публике и медија за коњички спорт, ширење 
рекреативне базе, увођење параолимпијског спорта 

 

 
        5. Такмичарски спорт 

 
Успостављање мултилатералног модела подршке 
систему коњичких такмичења ОФД на територији РС 

 
        
        6. Финансирање програма 

 
Едукација спортских радника о правцима и начинима 
финасирања спортских активности у циљу 
самоодрживог и профитабилног функционисања 
клубова 

 
        
        
       7. Нормативна активност коњичке организације 

 
Усаглашавање свих нормативно – методолошких 
докумената са Законом и усвојеним Програмом 
развоја, уз покретање процесе прилагођавања 
постојеће регулативе у циљевима Савеза 
 

 

 

4. АКЦИОНИ ПЛАН ПРОГРАМА РАДА  

 

Акциони планови који се предлажу за сваку област подложни су модификацијама кроз 

доношење и усвајање Развојног стратешког оквира за 2022/26 годину. Предвиђено је да се 

на годишњем нивоу утврђује и усваја акциони план са циљевима, активностима, 

одговорностима,  роковима, ресурсима и индикаторима успешности реализације, који ће 

да произилази из усвојеног четворогодишњег развојног оквира. У зависности од 

ситуационог стања, кроз годишње акционе планове могу да се уводе приоритетнији и/или 

ефикаснији пројекти уз доношење адекватних одлука УО СКСС. 

Основни принципи спровођења акционих планова су: 

-  доследност у реализацији активности и спровођењу свих дефинисаних мера 
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- посвећеност свих учесника у реализацији акционих планова, извршењу делегираних 

задатака на најефикаснији начин у оквирима расположивих ресурса и капацитета 

- прихватање појединачних циљева као кључних елемента у постизању свих елемената 

развојне стратегије спорта 

- тимски рад који искључује намерно саботирање, преузимање задатака без жеље за 

њиховом реализацијом, промовисање мера које су у индивидуалном интересу уз свесно 

занемаривање општег интереса у циљу развоја спорта 

- пожртвованост у делу промовисања волунтаризма и улагања слободног времена за 

постизање вишег циља усмереног на креирање спортског амбијента који ће обезбедити 

широки спектар ефеката не само за спорт на националном нивоу већ и за друштвену 

заједницу као оквир свега,  у ком ће се остварити повезивање и на тај начин подизање 

привредног, културног, научног и демократског хоризонта. 

- поштовање свих учесника у активностима кроз уважавање у комуникацији, уздржавање 

од етикетирања и на било који начин јавног изношења негативних ставова који излазе из 

оквира заједничких активности Савеза, решавање конфликта уз транспарентну и 

благовремену размену аргумената без непотребног ширења на остале који нису директни 

учесници истог, отвореност у размени информација од заједничког интереса и пружање 

отворене подршке новим учесницима који прихвате принципе рада и спремно ангажују 

сопствене ресурсе на заједничким активностима 

- проактивност у раду као норма којој се тежи на свим нивоима структура Савеза и Чланова, 

а како би се благовремено реаговало на изазове, предвидела уска грла и слабе тачке и 

пронашла адекватна решења у циљу превазилажења препрека. Сви учесници треба да теже 

проактивном деловању пре свега у организацији својих персоналних активности и 

интеракцији са другима на заједничким активностима у циљу стварања амбијента који је 

динамичан, активан са јасном орјентацијом на циљеве.  

 

4.1. АКЦИОНИ ПЛАН У ОБЛАСТИ : СПРОВОЂЕЊЕ СТРУКТУРНО – СИСТЕМСКИХ МОДЕЛА        

        ФУНКЦИОНИСАЊА САВЕЗА 

Активности Мере и задаци Структура 
одговорности 

Рокови Ресурси 

 
Усвајање 
четворогодишњег 
развојног оквира 

 
Потребно је 
припремљен предлог 
представити 
члановима УО на 
прелиминарно 
усвајање и изношење 
на Скупштину  ради 
финалног усвајања 
 

 
Председник СКСС 
УО СКСС 
Скупштина СКСС 

 
Децембар 2022 

 
За реализацију нису 
потребна посебна 
финасијска средства 

     



Измене Статута у 
складу са усвојеним 
четворогодишњим 
развојним оквиром, 
расположивим 
средствима и 
потребама Савеза 
 

У склопу предлога 
четворогодишњег 
развојног оквира, 
припремити предлог за 
измене/допуне статута 
и организацију 
Скупштине ради 
финалног усвајања 
 

Председник СКСС 
УО СКСС 
Скупштина СКСС 

Децембар 2022 За реализацију нису 
потребна посебна 
финансијска средства 

 
Утврђивање активних 
чланова свих Радних 
тела Савеза, 
усаглашавање кључних 
задатака са Одборима у 
циљу постизања 
циљева дефинисаних 
стратегијом и 
развојним оквиром 

 
Утврдити статус 
ефикасности рада 
чланова Радних тела и 
потврди спремност за 
ангажовање у правцу 
остваривања циљева 
дефинисаних 
стратегијом и 
развојним оквиром 
 

 
Председник СКСС 
Потпредседник СКСС 
УО СКСС 
Чланови радних тела 
СКСС 

 
Децембар 2022 

 
За реализацију нису 
потребна посебна 
финансијска средства 

 
Обезбеђење принципа 
јавности у раду 

 
Ажурирање и редизајн 
сајта, активно 
управљање свим 
каналима 
комуникације, размена 
информација са 
члановима и 
територијалним 
савезима 
 

 
Председник СКСС 
Секретаријат СКСС 
Члан УО задужен за 
сарадњу са медијима и  
комуникације 

 
Јануар 2023/Стално 

 
За реализацију је 
потребно определити 
средства за 
администрацију сајта и 
координацију објава на 
друштвеним мрежама, 
на бази прикупљених 
тржишних понуда 

            
Унифицирање и 
ажурирање система 
евиденција СКСС 

 
Утврђивање стања 
постојећих евиденција: 
клубова, спортских 
радника, такмичара и 
грла и припрема 
предлога за 
модификације у циљу 
каснијег интегрисања у    
јединствену 
електронску 
платформу базе Савеза. 
Активности на 
активирању постојеће 
интегрисане 
базе/опционо 
разматрање 
алтернативног решења 
 

 
Секретаријат СКСС 

 
Јануар 2023 

 
За реализацију ове 
активности су потребна 
минимална 
финансијска средства 
(такса за одржавање 
лиценце интегрисане 
базе података) 

 
Унифицирање 
интерних 
комуникација 

 
Утврђивање 
методологије интерних 
комуникација, 
формати и рокови за 
достављање извештаја 
и записника Одбора ка 
УО, обавештења ка 
чланству 
 

 
Секретаријат СКСС 
Члан УО задужен за 
сарадњу са медијима и  
комуникације 

 
Јануар 2023 

 
За реализацију нису 
потребна посебна 
финансијска средства 

 
Унифицирање 
екстерних 
комуникација  

 
Утврђивање 
методологије 
екстерних 
комуникација, 
формати обраћања и 

 
Председник СКСС 
Генерални Секретар 
СКСС 

 
Јануар 2023 

 
 
За реализацију нису 
потребна посебна 
финансијска средства 
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дописа државним и 
приватним 
институцијама, 
припрема и 
усаглашаване 
медијских изјава  
 
 

Члан УО задужен за 
сарадњу са медијима и  
комуникације 

 
Дефинисање 
распореда одржавања 
седница УО у складу са 
Пословником о раду УО 

 
Фреквентн одржавање 
седница УО – минимум 
једном месечно у циљу 
праћења статуса 
задатака и постизања 
циљева у задатим 
роковима, примена он-
лине формата 
састанака у циљу 
подизања ефикасности 
рада УО, ажурирање и 
примена Пословника о 
раду УО 
 

 
Председник СКСС 
Генерални Секретар 
СКСС 
УО СКСС 

 
Децембар 2022 

 
За реализацију нису 
потребна посебна 
финансијска средства 

 

 

4.2. АКЦИОНИ ПЛАН У ОБЛАСТИ : СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ 

Активности Мере и задаци  Структура 
одговорности 

Рокови 
активности  

Ресурси  

 
Доношење програма 
развоја младих 
спортских стручњака 
 

 
На бази текућег стања у 
складу са 
приоритетима и 
ресурсима, креирати 
развојни програм са 
континуитетом 
едукација различитог 
нивоа, за све категорије 
спортских стручњака у 
коњичком спорту  

 
Одбор за едукацију 
СКСС 
СТК 
Тренери 
Судије 
Остала стручна лица 
укључена у 
организацију и 
подршку коњичким 
дисциплинама ОФД 
 

 
 
У току 2023, 2024 
 
Стална примена 

 
Припреме посебних 
програма 
финансирања од 
стране Министарства 
спорта 
Припрема програма за 
ФЕИ Solidarity 2024 
Know – how кроз 
билатералну 
међународну сарадњу 
у региону 
 

 
Доношење програма 
усавршавања постојеће 
базе спорских 
стручњака 

 
На бази текућег стања у 
складу са 
приоритетима и 
ресурсима, креирати 
развојни програм са 
континуитетом 
едукација различитог 
нивоа, за све категорије 
спортских стручњака у 
коњичком спорту 
 

 
Одбор за едукацију 
СКСС 
СТК 
Тренери 
Судије 
Остала стручна лица 
укључена у 
организацију и 
подршку коњичким 
дисциплинама ОФД 
 

 
У току 2023, 2024/  
 
Стална примена 

 
Припреме посебних 
програма 
финансирања од 
стране Министарства 
спорта 
Припрема програма за 
ФЕИ Solidarity 2024 
Know – how кроз 
билатералну 
међународну сарадњу 
у региону 
Припрема програма 
финансирања на нивоу 
клубова 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Унапређење система 
лиценцирања у правцу 
стимулисања 
континуираног 
усавршавања 
спортских стручњака  
 

Дефинисати систем 
лиценцирања који 
стимулише спортске 
стручњаке на 
постизање резултата и 
стручно усавршавање у 
оквирима које 
дефинише Савез у 
складу са постављеним 
развојним циљевима 

Одбор за едукацију 
СКСС 
СТК 
Тренери 
Судије 
Остала стручна лица 
укључена у 
организацију и 
подршку коњичким 
дисциплинама ОФД 
 

Други квартал 2023 
припрема и усвајање 
предлога 
 
Обавештавање чланова 
о почетку примене од 
другог квартала 2024. 
 
Стална примена 
 

За реализацију нису 
потребна посебна 
финансијска средства 

 
Категоризација 
клубова и спортских 
стручњака као систем 
стимулисања 
континуираног 
усавршавања  

 
Дефинисање система 
категоризације клубова 
(по резултатима, 
дисциплинама, 
кадровском 
структуром, спортским 
стручњацима) и 
спортских стручњак (по 
резултатима, 
стручности у делу 
постојећег нивоа 
специјализације и 
нивоа и оквира 
примене) 
 

 
Одбор за едукацију 
СКСС 
СТК 
Тренери 
Судије 
Остала стручна лица 
укључена у 
организацију и 
подршку коњичким 
дисциплинама ОФД 
 

 
Други квартал 2023 
припрема и усвајање 
предлога 
 
Обавештавање чланова 
о почетку примене од 
другог квартала 2024. 
 
Стална примена 
 

 
За реализацију нису 
потребна посебна 
финансијска средства 

 

4.3. АКЦИОНИ ПЛАН У ОБЛАСТИ : ИНФРАСТРУКТУРA – РАЗВОЈ 

Активности Мере и задаци  Структура 
одговорности 

Рокови 
активности  

Ресурси  

 
Мапирање 
инфраструктурних 
потреба на територији 
Републике Србије 
 

 
Утврдити текуће стање 
и потребе по микро 
локацијама у делу 
реконструкције и 
изградње  
 

 
УО СКСС 
Територијални савези 
Клубови 

 
Други квартал 2023 

 
За реализацију нису 
потребна посебна 
финансијска средства 

 
Припрема предлога 
развоја 
инфраструктурних 
пројеката на 
територији РС 
 

 
У складу са мапираним 
потреба припремити 
развојне предлоге као 
идејне оквире за 
комуникацију са 
релевантним 
структурама 
 

 
Председник СКСС 
УО 
Територијални савези  

 
Други квартал 2023 
 
Стална примена 

 
За реализацију нису 
потребна посебна 
финансијска средства 

 
Припрема развојних 
инфраструктурних 
пројеката 
 

 
По реализованим 
консултацијама и 
прибављеној подршци 
приступити изради 
пројектне 
документације у 
складу са 
предефинисаним 
критеријумима извора 
финнасирања 
 

 
Председник СКСС 
УО 
Територијални савези 

 
Четврти квартал 2023 
 
Стална примена 

 
За реализацију 
потребна финансијска 
средства за припрему 
пројектне 
документације – извор 
посебни програми 
финансирања 
Министарство Спорта 
 
Финансијски извори за 
реализацију изградње 
и обнове објеката – 
накнадно дефинисати 
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4.4. АКЦИОНИ ПЛАН У ОБЛАСТИ : ПОПУЛАРИЗАЦИЈА КОЊИЧКИХ СПОРТОВА ОФД 

Активности Мере и задаци  Структура 
одговорности 

Рокови 
активности  

Ресурси  

 
Примена годишњег 
медија и маркетинг 
плана са циљем 
повећања видљивости 
и присутности спорта у 
широј јавности 
 

 
Дефинисати медија и 
маркетинг план на 
годишњем нивоу у 
складу са постављеним 
циљевима и ресурсима 
 

 
Председник СКСС 
Генерални Секретар 
СКСС 
Члан УО задужен за 
сарадњу са медијима и  
комуникације 

 
 
Стална припрема 

 
У складу са 
постављеним медија и 
маркетинг планом 
дефинисати износе 
потребних средстава, 
накнадно определити 
финансијске изворе 
 

 
Сарадња са 
стратешким 
партнерима 
 

 
У складу са 
постављеним 
циљевима у делу 
популаризације и 
прикупљање подршке 
спорту, определити, 

преговарати, 
успоставити сарадњу са 
стратешким 
партнерима СКСС 
 

 
Председник СКСС 
Генерални Секретар 
СКСС 
УО СКСС 
 

 
Стална примена 

 
За реализацију нису 
потребна посебна 
финансијска средства 

 
Активан рад на 
успостављању сарадње 
са клубовима за 
рекреативно јахање и 
креирање система 
сарадње 
 

 
Регулаторно уредити 
област рекреативног 
јахања и поставити 
систем такмичења 
рекреативаца 
 
Креирати радно тело 
Одбор за рекреативно 
јахање 
 

 
Председник СКСС 
Генерални Секретар 
УО  
Територијални Савези 

 
Припрема и усвајање 
регулативе – трећи 
квартал 2023 
 
Формирање одбора – 
четврти квартал 2023 
 
Стална примена 
 
 

 
За реализацију нису 
потребна посебна 
финансијска средства 

 
Примена система 
сарадње са школским 
системима – 
предшколско и нижи 
разреди основне школе 
у циљу едукације деце 
и најмлађих о спорту, 
бризи и нези спортских 
и школских коња 
 

 
Припремити предлог и 
модел сарадње, 
обезбедити подршку 
регулаторних органа  
 
На годишњем нивоу 
дефинисати програм 
сарадње 

 
Председник СКСС 
УО  
Територијални Савези 

 
Припрема и усвајање 
други квартал 2023 
реализација 2024 
 
Стална примена 

 
Финансијска средства 
из посебних програма 
финансирања 
Министарства спорта, 
Министарство 
просвете, 
Министарство за 
заштиту животне 
средине и осталих овде 
недефинисаних извора 
 

 
Активна сарадња свим 
релевантним 
националним 

спортским и 
олимпијским 
организацијама, 
невладиним 
агенцијама и 

 
Иницирање и обнову 
сарадње са ОКС, ССС и 
осталим релевантним 

организацијама и 
фондацијама на 
територији РС, као и 
ФЕИ и ЕЕФ 

 
Председник СКСС 
Генерални Секретар 

 
Стална примена 

 
За реализацију нису 
потребна посебна 
финансијска средства 



међународним 
институцијама у циљу 
добијања подршке у 
делу медијске 
подршке и других 
расположивих ресурса 
 

 
Процена могућности и 
ресурса за рад у оквиру 
параолимпијских 
дисциплина 
 

 
Утврђивање реалних 
капацитета у делу 
едукованих спортских 
стручњака за рад са 
лицима са посебним 
потребама 
 
Утврђивање реалних 
капацитета у делу грла 
тренираних за рад са 
лицима са посебним 
потребама 
 
Комуникације са 
релевантним 
организацијама 
специјализованим за 
рад са лицима са 
посебним потребама 
ради сагледавања 
стања на националном 
нивоу у делу примене 
коња у терапеутске 
сврхе 
 

 
Генерални Секретар 
СКСС 
 
Министар за рад, 
запошљавање, 
борачака и социјална 
питања 
 
Територијални Савези 
 
Клубови 
 
 

 
У току 2025 

 
За реализацију нису 
потребна посебна 
финансијска средства 

 

4.5. АКЦИОНИ ПЛАН У ОБЛАСТИ : ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ 

Активности Мере и задаци  Структура 
одговорности 

Рокови 
активности  

Ресурси  

 
Рационализација 
система  
спортских  такмичења 
 

 
Униформисање 
релевантних 
елемената за 
оптималну 
организацију 
такмичења на свим 
нивоима у циљу 
смањења трошкова,  
подизања ефикасности 
и присутности  
 

 
Радна тела СКСС 
Територијлни савези 
Клубови 
Тренери 
Судије  
Остали спортски 
радници 
Билатерлана 
међународна сарадња 
 

 
У току 2023 
 
Стална примена 

 
За реализацију нису 
потребна посебна 
финансијска средства  
 
Билатерлана 
међународна сарадња 
 
 
 

 
Календар такмичења и 
пропозиције које 
стимулишу 
остваривање развојних 
циљева по 
категоријама 
такмичара – припрема 
на годишњем нивоу 
 

 
Дефинисање техничко 
тактичких елемената 
којима  
треба да овлада свака 
категорија такмичара 
на годишњем нивоу 
 

 
СТК 
Стручни одбори 
Тренери 
Судије 

 
Припремити у току 
2023 за календарску 
2024 
 
Стална примена 

 
За реализацију нису 
потребна посебна 
финансијска средства 

 
Календар такмичења и 
пропозиције које 

  
СТК 
Стручни одбори 
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стимулишу 
остваривање развојних 
циљева по 
категоријама тренера 
 

Дефинисање техничко 
тактичких елемената 
којима  
треба да овлада свака 
категорија такмичара 
на годишњем нивоу 
 

Тренери 
Судије 

Припремити у току 
2023 за календарску 
2024 
 
Стална примена 

За реализацију нису 
потребна посебна 
финансијска средства 

 
Припрема система 
такмичења 
рекреативаца  
 

 
Дефинисати модел, 
пропозиције и циљеве 
такмичења у 
категорији 
рекреативаца 
 

 
СТК 
Стручни одбори 
Тренери 
Судије 

 
Припремити у току 
2024 за календарску 
2025 

 
За реализацију нису 
потребна посебна 
финансијска средства 

 

4.6. АКЦИОНИ ПЛАН У ОБЛАСТИ : ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 

Активности Мере и задаци  Структура 
одговорности 

Рокови 
активности  

Ресурси  

 
За дефинисане 
развојне програме и 
припремљене пројекте 
обезбедити 
финансијска средства 
за реализацију 
 
 

 
Обавити преговоре и 
утврдити структуру и 
услове извора 
финансирања – 
оптимизовати их у 
складу са роковима 
постављених развојних 
циљева 
 

 
Председник СКСС 
 
УО СКСС ОФД 
 
Генерални Секретар 
СКСС 
 
Ресорна министарства 
 
Градови 
 
Остали релевантни 
субјекти 
 

 
Стална примена 

 
Потребна значајна 
средства чије 
опредељивање зависи 
од структуре програма 
као основе за  
аплицирање и 
активирање извора 
финансирања  

 
 
Разматрање 
организације и 
финансирања  
клубова из окружења у 
циљу проналажења 
адекватног модела  
стабилне финансијске 
одрживости домаћих 
клубова 

 
 
Пројектовање 
неопходних алата и 
знања, уз обебеђене 
едукације за 
аплицирање за 
средства од различитих  
субјеката  
 
Праћење развоја 
организације  
модерних коњичких 
клубова и  
размена искустава 
домаћих  
клубова 
 

 
 
УО СКСС 
 
Територијални Савези 
 
Клубови 
 
Локалне самоуправе 
 
Градови  
 
Ресорна Министарства 

 
 
 
Стална примена 

 
 
За реализацију ове 
активности  
су потребна невелика  
финансијска средства 

 
Пословно-техничка 
сарадња са 
привредним 
субјектима  
 

 
У оквиру 
пољопривредно,  
угоститељско-
туристичких, - 
промотивних и осталих 
сродних делатности 
сагледати потенцијал 
успостављања сарадње 
на микро-нивоу 
 

 
УО СКСС 
 
Територијални Савези 
 
Клубови 
 
Локалне самоуправе 
 
Градови  
 

 
Стална примена 

 
За реализацију ове 
активности  
су потребна невелика  
финансијска средства 



Привредни субјекти 
 

 

4.7. АКЦИОНИ ПЛАН У ОБЛАСТИ : НОРМАТИВНЕ АКТИВНОСТИ КОЊИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Активности Мере и задаци  Структура 
одговорности 

Рокови 
активности  

Ресурси  

 
Ревизија постојећих 
нормативних аката 
СКСС 
 

 
Припремити план и 
дефинисати рокове 
ревизије нормативних 
докумената СКСС 
 

 
Све структуре СКСС 

 
Јануар 2023 
 
Стална примена 

 
За реализацију нису 
потребна посебна 
финансијска средства 

 
Иницирање 
релевантних законских 
измена у циљу 
остваривања развојних 
циљева СКСС 
 

 
Идентификовати 
критичне тачке 
неопходне за неометан 
развој коњичког спорта 
на територији РС 
 
- олакшавање 
прекограничне 
покретљивости и 
продужење рока 
привременог увоз 
спортских коња  у 
склопу унапређења 
система контроле 
 
- препознавање базе 
чипованих коња као 
релевантне за њихов 
прекогранични 
трансфер 
 
- препознавање коња 
као спортиста и 
посебно категорисање 
коњичких спортова у 
општој категоризацији 
спортова (пракса 
окружења) 
 
- укључивање развоја 
коњичких ОФ 
дисциплина у оквиру 
националне стратегија 
развоја спорта 
 
- успостављање и 
дефинисање оквира 
сарадње са 
инспекцијским 
контролама у циљу 
праћења доследности 
примене услова које 
прописује СКСС за 
спортске и рекреативне 
клубове  
 
 

 
УО СКСС 
 
Стручни одбори СКСС 
 
Министарство спорта 
 
Министарство 
пољопривреде – 
Управа за ветерину 
 
Републичка управа за 
инспекцијске послове 
 
Управа царина – Мин 
Финансија 

 
Припрема први 
квартал 2023 
 
Стална примена 

 
За реализацију нису 
потребна посебна 
финансијска средства 

   
УО СКСС 

 
Припрема у току 2023 
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Стимулисање развоја 
секундарних система 
подршке 

Иницирати дијалог по 
питању развоја 
производа у осигурању 
спортских коња и 
спортиста – 
индивидуално и групно 
на такмичењима 
 
Иницирати дијалог по 
питању дугорочног 
развоја ветеринарске 
праксе и 
специјализације у делу 
рехабилитационе 
медицине, генетске 
селекције и 
репродукције коња 
 
Иницирати дијалог по 
питању развоја 
истраживачких 
капацитета у сегменту 
нутритивних програма 
за спортске коње 
  

 
Стручни одбори СКСС 
 
Осигуравајуће куће 
 
Факултет за ветерину 
 
Пољопривредни 
факултети 
 
Научно истраживачки 
центри великих 
субјеката из сегмента 
пољопривреде 

са иницирањем у току 
2024 
 
Стална примена 

За реализацију нису 
потребна посебна 
финансијска средства 

 

 

 

 

 

 


