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Active Girls, подршка спорту и физичкој активности девојчица 

 

Истраживач доц. др Драган Атанасов 1 

 

1. Истраживање на тему баријера које доприносе ниском нивоу физичке активности 

девојчица у АПВ спроведено је у Суботици, Сомбору, Зрењанину, Врбасу и Малом 

Иђошу 

 

 На глобалном нивоу, у последњих сто година, друштво је драматично убрзало развој науке 

и технологије, развој односа међу народима, развој и унапређивање глобалних политичких 

система, али се некако стидљиво развија у сегменту развоја и унапређивања људских права, чијем 

корпусу припадају и права жена на равноправност. Колико је питање равноправности жена важно 

за државу Србију говори и чињеница да у нашем друштвено политичком систему постоји 

институција која се бави бригом о заштити родне равноправности. Да ли је само формирање 

институција које се баве заштитом родне равноправности довољно да бисмо били сигурни да као 

друштво водимо бригу о важности тога да сви будемо равноправни у правима и обавезама – и у 

друштвеним обавезама, као и у систему спорта, без обзира на родну припадност? То је питање 

које увек остаје отворено. Имајући у виду рад на овом истраживању, али и на другим 

истраживањима, намеће се закључак да је – уколико желимо да створимо друштво које ће бити 

хумано и толерантно – веома важно да предочимо свим грађанкама и грађанима Републике 

Србије чињеницу да питање равноправности није феминистичко, већ цивилизацијско питање.  

 Када се говори о систему спорта и поштовања родне равноправности у начелу – она 

постоји, али када се суштински сагледа целокупни систем, уочавају се неке аномалије, као што је 

чињеница да су данас спортисткиње мање плаћене од спортиста, те да у спортским 

организацијама и у руководећим структурама у националним гранским савезима и међународним 

спортским савезима готово и да нема жена односно да се само испуњава форма да их буде у 

процентима по препорукама међународних институција (30% учешћа жена). Наведени проблеми 

нису препознати само у нашем систему спорта, већ се они односе и на међународне спортске 

организације. Управо зато, ово истраживање имаће своје место приликом подизања свести о 

значају већег активизма младих, а нарочито девојчица, у области физичког вежбања. 

 У прилог томе да је наведени проблем препознат и да се ради на његовом решавању, 

говори и чињеница да све више међународних спортских организација посвећује посебну пажњу 

поштовању родне равноправности. Светска џудо федерација, у Олимпијском циклусу 2016–2020. 

године, донела је одлуку да број учесница/ка на Олимпијским играма у Токију буде подједнак, 

што у претходним олимпијским циклусима није био случај. Такође, уведена је и нова олимпијска 

дисциплина – екипно такмичење под називом Микс тим, где екипу националне репрезентације 

заједно чине мушкарци и жене, у подједнаком броју. На тај начин, Свестка џудо федерација 

показала је колико је за њу важна позиција жена и колико пажње ће и убудуће посвећивати 

питању поштовања родне равноправности. То надаље значи да је послата и јасна порука свим 

националним џудо савезима који су чланови Светске џудо федерације (ИЏФ укупно чини 200 

држава чланица) да следе политику матичне међународне организације и да на тај начин 

прослеђују поруку да је џудо спорт који поштује и дели вредности значаја и важности питања 

једнакости и равноправности полова. 

Поштовање спортске етике, промоција спорта, заштита деце, младих и жена у спорту 

дефинисани су многим међународним документима, а један од њих је и Европска спортска повеља. 
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Према члану 1. Европске спортске повеље,
1
 владе држава чланица Савета Европе обавезне су да 

– с циљем промоције спорта као значајног чиниоца људског развоја – предузму неопходне кораке 

ради примене одредаба поменуте повеље, у складу с принципима из Кодекса спортске етике. 

Резултат предузетих мера треба да буде:  

1) омогућавање сваком појединцу да учествује у спорту, а посебно како би сви млади људи 

имали могућност физичког образовања, обучавања и шансу да стекну основне спортске вештине; како 

би свакоме биле осигуране могућности да се бави спортом и физичком рекреацијом у безбедној и 

здравој околини; како би – у сарадњи са одговарајућим спортским организацијама – било обезбеђено 

да свако ко жели и може да добије шансу да побољша своје спортске резултате и да досегне 

сопствене границе и/или доспе до јавно признатог нивоа савршености;  

2) заштита и развој моралних и етичких основа спорта, као и људског достојанства и 

безбедности оних који су укључени у спорт – заштитом спорта, спортиста и спортисткиња од 

експлоатације ради политичке, комерцијалне и финансијске користи, као и од поступака који 

представљају злоупотребу или понижавање, укључујући и злоупотребу дрога и сексуалног 

злостављања и злоупотребе, посебно деце, младих и жена. 

Према члану 8. Европске спортске повеље, владе држава чланица дужне су и да развију, у 

сарадњи са спортским организацијама, методе пружања одговарајуће непосредне или посредне 

подршке спортистима и спортисткињама, који показују изузетне спортске квалитете. Циљ је да се 

спортистима и спортисткињама омогући пун развој њихових спортских и људских капацитета, уз пуно 

поштовање њихове личности и физичког и моралног интегритета. Таква подршка подразумева 

елементе у вези с препознавањем талента, уравнотеженим образовањем за време боравка у 

институцијама које се баве тренингом, као и лаку интеграцију у друштво, развојем могућности за 

запошљавање током и након спортског врхунца. Посебно, лица која се професионално баве спортом 

морају имати одговарајући друштвени статус и заштиту, као и етичку одбрану од свих облика 

искоришћавања. 

 

 

Европска спортска повеља упућује на поштовање принципа Кодекса спортске етике Савета 

Европе. Кад су у питању спортисткиње, из Кодекса спортске етике, посебно су значајне следеће 

одредбе:  

„Савет министара, на основу члана 15. б Статута Савета Европе ... Уверен у неопходност потребе 

да спортистима и спортисткињама обезбеди систем вредности који ће их оспособити за доношење 

одговорних одлука у ситуацијама када су суочени с таквим притисцима (притисци којима савремено 

друштво излаже спорт, попут трке за успехом, потребе за ’звездама’ и изложености мас-медијима – Н. 

Ђ)... 

Фер-плеј се дефинише као пуно више од играња по правилима. Он обухвата концепте 

пријатељства, поштовања за друге и сталног играња у добром духу. Фер-плеј се дефинише као начин 

размишљања, не само начин понашања. Обухвата питања у вези са укидањем варања, некоректне 

колегијалности, допинга, насиља (физичког и вербалног), сексуалног злостављања и злоупотребе 

деце, младих људи и жена, искоришћавања, неравноправних шанси, претеране комерцијализације и 

корупције ... 

 

                                                           
1
 Ђурђевић,Н. (2007): Јавне власти и спорт, стр. 61–66, Беоштампа, Београд, 2007. 
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Спортске организације и организације повезане са спортом имају следеће одговорности:  

- да обезбеде мере заштите, у контексту свеукупног оквира подршке и заштите деце, младих и 

жена, како за заштиту наведених група од сексуалног злостављања и злоупотребе, тако и за 

спречавање искоришћавања деце, посебно оне која показују изразите способности.”  

Савет министара Савета Европе усвојио је 1995. године Препоруку бр. P (95) 16 „Европски 

манифест – млади и спорт”. Савет министара ову препоруку донео је признајући важност 

равномерног развоја физичких и интелектуалних компоненти сваке личности и верујући у то да свако 

друштво треба да обезбеди младима услове за бављење физичким активностима које обезбеђују 

конструктивно коришћење слободног времена, али и које помажу у решавању многих друштвених 

проблема. У члану 3. став. 1. Европског манифеста – млади и спорт, утврђено је да спорт у свим 

облицима треба да буде подједнако доступан свим младима – без дискриминације, чиме ће се 

омогућити једнаке могућности дечацима и девојчицама, уз уважавање посебних потреба сваког 

старосног узраста. Циљеви бављења спортом за све младе треба да буду: развој менталних, 

социјалних и физичких квалитета; разумевање етичких вредности фер-плеја, дисциплине и правила; 

поштовање сопствене личности и других; учење толеранцији и одговорности; учење самоконтроле, 

самопоштовања и развој самопостигнућа; развој здравог начина живота; балансирано ментално и 

физичко развијање. 

За проблем већег учешћа жена у спорту нарочито је важна Резолуција бр. 3/81 – „О већем 

учешћу жена у спорту”, која је усвојена на Трећој конференцији европских министара надлежних за 

спорт, одржаној у Палма де Мајорци, од 8. до 10. априла 1981. године. Конференција је усвојила 

наведену резолуцију, полазећи од следећих ставова: неравномерно учешће оба пола више је резултат 

социолошких образаца и традиционалних ставова, него физиолошких фактора; спорт може да понуди 

богатије облике слободног времена оним женама које су изложене проблемима двоструке 

одговорности – за породицу и посао, и стресовима урбаног живота; потребно је подржати труд 

наставника и родитеља да допринесу свести девојчица, кроз детињство и адолесценцију, о 

непрестаној користи и вредности бављења спортом у свим старосним добима; у неким државама 

постоје спортски клубови који одбијају да пруже, макар ограничено, чланство женама, у супротности 

са идејом и духом спорта и фер-плеја. Од држава чланица Савета Европе, поменута резолуција тражи 

да предузму све потребне мере активне политике, с циљем да подрже интензивније укључивање 

жена у спорт, посебно помоћу: охрабривања јавних власти (свих нивоа), спортских организација и 

других заинтересованих страна да препознају и прихвате појединачну одговорност у стварању 

радикалних промена у ставу према учешћу жена у спорту; промовисања тога да жене што више 

користе све могућности које су им на располагању за укључење у спорт; омогућавања доступности и 

додатним спортским ресурсима, или – где то није могуће – давањем приоритета у коришћењу 

постојећих ресурса, с циљем да се унапреде објекти намењени за оне спортове у којима жене посебно 

желе да учествују; разматрања улоге жена у прoмоцији и спортској администрацији као јавним 

услугама, на националном, регионалном и локалном нивоу, укључујући и презентирање активне 

политике ангажовања жена на пословима који носе одговорност; подршком постојања у јавним 

спортским објектима просторија за чување деце; подршком организацији програма у оним објектима 

који омогућавају читавим породицама да заједно упражњавају спортске активности; разматрањем 

могућих мера да се елиминише сексизам у спорту и физичком образовању, у школама, али и ван њих. 

У тој резолуцији посебно се позивају масовни медији, полазећи од њихове уређивачке слободе, да 

анализирају начин на који се баве спортским темама и пажњу која се поклања мушкарцима у односу 

на пажњу која се поклања женама. 
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Спортисткињама се бави и Препорука бр. (99) 9 – „О улози спорта у продубљивању социјалне 

кохезије”, коју је Савет министара Савета Европе усвојио 22. априла 1999. године. Владама држава 

чланица, када су у питању жене, препоручено је следеће: да предузму мере да се охрабре да одвоје 

време у својим животима за спортске активности и да се супротставе предрасудама да је спорт мушка 

област; да обезбеде да могућности за свакодневни рекреативни спорт буду доступне свим женама; да 

обезбеде посебне мере за оне које имају посебне потребе које могу изнићи из њиховог друштвеног 

миљеа, мањка спортских објеката, или чињенице да нису запослене и не примају плату за свој рад. 

Женама у спорту бавила се и посебна радионица у оквиру семинара „Допринос спорта на 

јачању демократског друштва”, који је у оквиру Савета Европе одржан у Лисабону (Португал), од 24. 

до 26. октобра 1997. године. У усвојеним закључцима овог семинара истакнути су следећи ставови: 

широм Европе постоји мали број жена лидера у спорту; како у активном спорту, тако и у 

администрацији, постоје баријере за жене које обухватају факторе, као што су доминантан утицај 

идеје о јасно подељеним улогама мушкараца и жена и културолошка преоптерећеност с којом се 

суочавају жене, а која им оставља мало времена и слободе; друштво које је истрајно у ставу да 

подигне ниво партиципације жена у спорту треба да обезбеди капацитете за прихват деце у близини 

спортских објеката, као приоритет; за побољшање положаја жена у спорту могућа је употреба 

решења, појединачно и заједно, еволуције (што се више жена укључи у спорт и спортску 

администрацију то је више помака набоље и позитивнијег деловања) и позитивне дискриминације 

(коришћење афирмативних мера, као што је кворум у комитетима); циљ сваке акције треба да буде 

дати женама могућност избора и дозволити амбициозним талентованим женама спортисткињама 

исте могућности у којима уживају мушкарци спортисти. 

Полазећи од тога да спорт омогућује друштвени развој сваког појединца, уз неопходно 

уважавање заштите околине, дечака и девојчица, мушкараца и жена, Савет министара Савета Европе 

усвојио је 1995. године и општу Препоруку бр. P (95) 17 – „О значају спорта за друштво”. У овој 

препоруци владама држава чланица препоручује се да – заједно с другим јавним властима и 

аутономним спортским савезима, и у складу са Европском спортском повељом – дефинишу оквир 

националних политика и стратегија (национални програм развоја спорта), којима ће се стимулисати 

развој спорта и мотивисати људе свих узраста да се редовно баве физичким активностима и 

дефинише улога спорта, као фактора друштвеног развоја. Национална стратегија је потребна јер 

највећу здравствену корист од редовних физичких активности има цела популација, а то је могуће 

уколико се укаже на важност бављења физичким активностима свих старосних категорија људи, и то 

на свакодневном нивоу (сваког дана минимално пола сата вежби умереног интензитета). Посебно 

девојчицама треба обезбедити више могућности да се баве спортом и остану у спорту, с тим што ниво 

и интензитет тренинга и такмичења треба да буду адекватни њиховом узрасту и физичком и 

менталном стању. Примарна одговорност на стварању и одржавању услова за развој спорта, како је то 

дефинисано у Европској спортској повељи, лежи на јавним властима свих нивоа.  

Брига о већем учешћу жена у спорту представља задатак не само за владе држава чланица 

Савета Европе, него и за све локалне и регионалне власти. Конгрес локалних и регионалних власти 

Европе (Савет Европе) истакао је у Резолуцији бр. 27 (1996) 1 – „Спорт и локалне власти” да спорт 

чини интегрални део локалних културних активности и да је стога од виталног значаја да локалне 

власти имају активан, свестран став и приступ о томе од које је важности интеграција спорта у локалну 

политику уопште. У тачки 5. резолуције посебно су позване локалне и регионалне власти да предузму 

све одговарајуће мере за веће бављење спортским активностима жена.  
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Учешћем жена у спорту бавила се и Европска конференција о спорту и локалним властима, која 

је на иницијативу Савета Европе одржана 1996. године у Мађарској (Godollo). На конференцији је 

усвојена Декларација – „Спорт за све: улога и одговорности локалне власти”. Сматрајући да спортске 

и физичке активности не смеју да буду искључиво право људи одређеног узраста и да треба 

поспешити да оне буду доступне широј јавности у оквиру концепта „Спорт за све”, учесници ове 

конференције, у тач. 25. и 26. декларације, позвали су локалне власти да обезбеде адекватне мере 

како би се поспешило веће бављење жена спортом. Позиција жена на промоцији и раду у спортској 

администрацији треба да буде преиспитана, као што би требало да се организују и програми којима 

ће се омогућити целој фамилији да се бави спортом. Нарочито треба обезбедити да спортски савези 

признају свој део одговорности за учешће жена у спорту. Они треба да промовишу политику која ће 

обезбедити женама бављење спортом.  

 

У нашој легислативи питање спорта, позиције девојчица у спорту и њихових права дефинисани 

су: 

- Уставом Републике Србије; 

- законом и подзаконским актима; 

- спортским правилима; 

- потврђеним конвенцијама у области спорта; 

- принципима утврђеним у документима међународних организација чија је 

чланица Републике Србија. 

У Уставу Републике Србије у члану 97 се наводи: 

 „Република Србија уређује и обезбеђује: (....) 10. систем у областима здравства, социјалне 

заштите, борачке и инвалидске заштите, бриге о деци, образовања, културе и заштите културних 

добара, спорта, јавног информисања, система јавних служби(...)”. 

Надлежност аутономних покрајина дефинисана је у члану 183. став 2 – „ Аутономне покрајине, у 

складу са законом, уређују питања од покрајинског значаја у области: ( ....) 3. просвете, спорта, културе, 

здравствене и социјалне заштите и јавног информисања на покрајинском нивоу (...)”.  

Надлежности општина је дефинисана чланом 190. став 1 – „Општина, преко својих органа, у 

складу са законом: (...) 4. стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете, културе, 

здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе (...)”. 

Област здравствене заштите је дефинисана чланом 68. став 4 – „Републике Србија помаже 

развој здравствене и физичке културе”. 

Област спорта непосредно је уређена с неколико закона:  

- Закон о спорту Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 24/2011 и 99/2011 – 

други закон);  

- Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама 

(„Службени гласник РС”, бр. 67/2003, 90/07, 72/09 – други закон, 111/09 и 104/2013 – 

други закон);  

- Закон о спречавању допинга у спорту („Службени гласник РС”, бр. 101/2005);  

- Закон о јавним скијалиштима („Службени гласник РС”, број 46/2006); 

- Закон о ратификацији Европске конвенције против допинга у спорту („Службени 

лист СФРЈ” – Међународни уговори, број 4/1991);  

- Закон о ратификацији Међународне конвенције о допингу у спорту („Службени 

гласник РС”, број 38/2009);  
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- Закон о ратификацији Европске конвенције о спречавању насиља и недоличног 

понашања гледалаца на спортским приредбама, посебно фудбалским утакмицама 

(„Службени лист СФРЈ” – Међународни уговори, број 9/1990);  

- Закон о потврђивању Најробијског уговора о заштити олимпијског симбола 

(„Службени лист СРЈ” – Међународни уговори, број 1/99).  

Подзаконска акта из Закона о спорту јесу:   

-  Правилник о спортским гранама у Републици Србији („Службени гласник 

РС”, бр. 72/2011 и 23/2012);  

-  Правилник о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/2011 и 25/2013);  

-   Правилник о националној категоризацији спортова („Службени гласник 

РС”, број 25/2013);  

-   Уредба о националним спортским признањима и новчаним наградама 

(„Службени гласник РС”, број 8/2013);  

-  �Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање 

врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане 

помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама („Службени гласник РС”, 

број 124/2012);  

-  �Правилник о Националној категоризацији врхунских спортиста („Службени 

гласник РС”, број 123/2012);  

-   Правилник о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање 

спортских активности и учествовање на спортским такмичењима („Службени 

гласник РС”, број 15/2012);  

-   Правилник о мерилима и поступку за утврђивање својства лица које се 

самостално бави спортским активностима и делатностима као јединим или 

основним занимањем Спортског савеза Србије од 26.10.2011. године (донет као 

поверени посао);  

-   Правилник о Номенклатури спортских звања и занимања („Службени 

гласник РС”, број 7/2013);  

-  Правилник о стручном оспособљавања за обављање одређених стручних 

послова у спорту („Службени гласник РС”, број 8/2013);  

-   Правилник о дозволи за рад спортских стручњака („Службени гласник РС”, 

број 7/2013);  

-  Правилник о Националној категоризацији спортских стручњака („Службени 

гласник РС”, број 25/2013);  

-  Правилник о надзору над стручним радом у области спорта („Службени 

гласник РС”, број 92/2011);  

-  Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и 

делатности („Службени гласник РС”, број 17/2013);  

-  Правилник о условима за обављање спортских делатности („Службени 

гласник РС”, број 63/2013);  

-  Правилник о коришћењу јавних спортских објеката и обављању спортских 

активности у јавним спортским објектима („Службени гласник РС”, број 55/2013);  
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-  Правилник о националним гранским спортским савезима преко којих се 

остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији („Службени гласник 

РС”, бр. 72/2011, 3/2012 и 25/2013); 36 Спорт у јединицама локалне самоуправе  

-  Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује 

општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 49/2012);  

- �  Правилник о садржини и начину вођења Јединствене евиденције 

удружења, друштава и савеза у области спорта („Службени гласник РС”, број 

43/2011);  

-  Правилник о садржини и начину вођења матичних евиденција у области 

спорта („Службени гласник РС”, број 74/2011);  

-  Правилник о садржају и обрасцу пријаве за евидентирање података о 

спортским организацијама, спортским савезима, спортским друштвима и 

спортским центрима („Службени гласник РС”, број 43/2011);  

-  Правилник о садржини и начину вођења Регистра удружења, друштава и 

савеза у области спорта („Службени гласник РС”, број 43/2011);  

-  Правилник о евиденцијама које воде високошколске и друге организације 

које се баве оспособљавањем у области спорта („Службени гласник РС”, број 

61/2011);  

-  Правилник о обрасцу и начину издавања легитимације спортског 

инспектора („Службени гласник РС”, број 61/2011);  

-  Правилник о обрасцу и начину издавања легитимације покрајинског 

спортског инспектора („Службени лист АП Војводине”, број 23/2011);  

-  Правилник о Националној категоризацији спортских објеката („Службени 

гласник РС”, број 103/2013). 7. Која подзаконска  

 

Структура деловања спортског система – осим поменутим актима – дефинисана је и 

стратешким документима. Неке стратегије тичу се директно спорта, док неке имају посредан 

утицај на спорт, а најважније јесу:  

- Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. 

године („Службени гласник РС”, број 110/2008);  

- Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије развоја спорта у 

Републици Србији за период од 2009. до 2013. године („Службени гласник РС”, број 

80/2009);  

- Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014–2018. године 

(„Службени гласник РС”, број 1/2015); 

- Национална стратегија за борбу против насиља и недоличног понашања на 

спортским приредбама за период од 2013. до 2018. године („Службени гласник 

РС”, број 63/2013);  

- Национална стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од 

2013. до 2018. године („Службени гласник РС”, број 57/2013) – Област стратегије 

3.8: Образовање и спорт;  

- Стратегија превенције и заштите од дискриминације („Службени гласник РС”, број 

60/2013).  

 



Active Girls, подршка спорту и физичкој активности девојчица 

 

Истраживач доц. др Драган Атанасов 8 

 

 Предметним документима дефинисани су позиција жена у спорту, позиција деце у спорту, 

забрана дискриминације, здравствена заштита девојчица у спорту и томе слично, тако да постоје 

не само основи за ово истраживање, него и јасно утврђени правци деловања. Може се поставити 

питање зашто је уопште отпочета оваква врста пројекта када је наша легислатива потпуно 

усаглашена с лигислативама Европске уније, што је и потврђено у процесу скрининга у оквиру 

поглавља 26 за придуживање Европској унији, које је успешно затворено. Дакле, то значи да су 

испуњени сви дефинисани стандарди, нарочито у области спорта. У том периоду, када се са 

Европском комисијом разговарало и преговарало око поглавља 26, у функцији помоћника 

министра у Министарству омладине и спорта, имао сам привилегију и част да представим систем 

спорта у Републици Србији, путем донетих аката – законских и стратешких. 

 Међутим, како је прошло одређено време примене донетих аката, можемо закључити да 

се у неким областима није далеко одмакло, а једна од тих области јесте и област школског спорта 

и спорта младих, нарочито у делу активизам девојчица у области спорта и физичке културе. 

Наиме, сви подаци из евалуације примене стратегије говоре у прилог чињеници да и даље имамо 

висок проценат девојчица које нису физички активне и које не учествују у редовним физичким 

активностима, па смо управо зато желели да сазнамо који су то пресудни фактори коју утичу на 

одлуку девојчица да се не баве физичким вежбањем у периоду када је то за њихово здравље 

можда и најважније (период од 11 до 14 година).  

Овим истраживањем обухваћено је пет јединица локалних самоуправа, које су категорисане 

и припадају групама градова, општина и месних заједница. 

 

Република Србија уређена је Законом о територијалној организацији, усвојеним у Народној 

скупштини 29. децембра 2007. године. Истраживање је спроведено у: насељу Мали Иђош, које је 

по утврђеној територијалној организацији дефинисано као насеље у Севернобачком округу у АП 

Војводини, са укупно 4.890 становника, према подацима пописа из 2011. године, Врбасу – који је 

по утврђеној територијалној организацији дефинисан као општина у Јужнобачком округу у АП 

Војводини, са укупно 42.092 становника, према подацима пописа из 2011. године, Сомбору – који 

је по утврђеној територијалној организацији дефинисан као град у Западнобачком округу, са 

укупно 87.815 становника, према подацима пописа из 2011. године, Суботици – која је по 

утврђеној територијалној организацији дефинисана као град у Севернобачком округу, са укупно 

105.681 становника, према подацима пописа из 2011. године, Зрењанину – који је по утврђеној 

територијалној организацији дефинисан као град у Средњобанатском округу у АП Војводини, са 

укупно 132.051 становником, према подацима пописа из 2011. године. 

 

У истраживању смо користили две методе – квалитативну и квантитативну анализу.  

 

Квалитативном анализом је обухваћено укупно : 

- родитеља.................... 38;  

- професора................... 26;  

- тренера....................... 21.  

 

Квалитативна анализа рађена је по методологији коју су утврдили наши партнери из 

Мађарске и спроведена је по следећем принципу и по следећој структури испитаника.  
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У истраживању су учествовали: 

 

Наставници физичког васпитања  

 

• стално запослени наставници физичког васпитања, ангажовани у школи која је 

одабрана за истраживање;   

• наставници из нижих разреда у школи која је одабрана за истраживање; 

• обезбеђени су услови у којима су учесници истраживања били родно 

равноправни тј. равноправно заступљени, јер смо имали 50% жена укључених у истраживање. 

 

 

 

Тренери   

• у истраживању је у свакој јединици локлане самоуправе учествовало више од 

четири тренера из локалних спортских клубова;   

• тренери учесници истраживања ангажовани су као вође екипе или клубова у 

појединачним спортовима, који тренирају девојке у знатном проценту, узраста између 7 и 14 

година;  

• обезбеђени су услови у којима су учесници истраживања били родно 

равноправни тј. равноправно заступљени, јер смо имали 50% жена укључених у истраживање. 

 

Родитељи  

• у истраживању смо имали у свакој јединици локалне самоуправе више од пет 

родитеља;   

• интервјуисани родитељи који су били део истраживања јесу родитељи 

девојчица које су се у моменту истраживања бавиле или се још увек баве спортом, а узраста су од 

7 до 14 година; 

• обезбеђени су услови у којима су учесници истраживања били родно 

равноправни тј. равноправно заступљени, јер смо имали 50% жена укључених у истраживање, а 

били су укључени и они родитељи чија су деца мењала више спортова или су престали да се баве 

спортом. 

 

У прилогу документа, биће приложена и структура питања која су постављана током 

истраживања свакој од дефинисаних група испитаника. 

 

У квантитативној анализи – која је рађена у форми попуњавања упитника – истраживањем је 

укупно било обухваћено укупно 1.086 девојчица и дечака из пет наведених јединица локалних 

самоуправа, са следећом структуром: 

 

- 561 девојчица;  

- 525 дечака.  

 

 

 



Active Girls, подршка спорту и физичкој активности девојчица 

 

Истраживач доц. др Драган Атанасов 10 

 

2. Резултати квалитативне анализе 

 

Овај сегмент истраживања такође је рађен према раније утврђеној методологији наших 

партнера из Мађарске. 

Током представљања својих породица и њихове структуре, уочено је да су испитаници имали 

двоје, троје, па чак и до шесторо деце. С друге стране, у самом представљању, сви саговорници су 

истицали то да се данас нарочито села и мање општине „гасе” и да је велики проблем то што млади 

одлазе у велике градове због наставка школовања или запослења, а сада све чешће и у иностранство, 

тражећи посао и боље услове за живот себе и своје породице. То даље инплицира то да су школе које 

су грађене у време Југославије рађене за тадашње потребе и већи број становника, па није редак 

случај да – нарочито у селима – имамо ситуацију да су школе капацитета за 1.500 ђака, а наставу 

тренутно похађа једва 250 ђака. Током првог контакта са интервјуисаним родитељима, када смо 

почели разговоре у вези с породицом и структуром породице, као и интересовањима њихове деце, 

већина испитаника навела је да проблеми нису само мали број деце и слаб наталитет, као ни 

миграција породица ка местима и градовима који им пружају веће могућности за рад, већ да веома 

значајан проблем представљају и све чешћи разводи родитеља, нарочито оних који су тек ступили у 

брак и имају малу децу. У том смислу, тренери – који су у исто време желели да говоре и као 

родитељи – наводили су веома честе примере да у случајевима када су родитељи разведени значајну 

улогу одвођења и довођења деце на спортске активности имају бабе и деде, који неретко и плаћају 

чланарине за своје унуке, јер им њихова деца, тј. родитељи деце која су била наш фокус заправо и 

немају посао. И већ тада, на почетку интервјуа, видело се да ће једна од централних тема, у смислу 

налажења разлога за слаби активизам девојчица у физичким активностима, бити социјални статус 

родитеља или боље рећи породица, као и услови живота, развијеност јединице локалне самоуправе – 

као гаранта за стварање услова да деца имају квалитетне услове за одрастање – било да је реч о томе 

да се стварају услови да њихови родитељи имају запослење и „сигуран” и солидно плаћен посао, било 

да су у питању услови да деца имају квалитетну наставу физичког васпитања и да се она реализује у 

адекватним условима (у салама и с квалитетном опремом и квалитетним реквизитима). И управо ту 

видимо да је савет министара Савета Европе који је усвојио 1995. године и општу Препоруку бр. P (95) 

17 – „О значају спорта за друштво” био итекако у праву када су препознали да примарна одговорност 

на стварању и одржавању услова за развој спорта, како је то дефинисано у Европској спортској 

повељи, лежи на јавним властима свих нивоа.  

 На питање деце родитеља који су учествовали у квалитативном делу анализе о 

интересовању њихове деце и успеха у школи, готово јединствени одговор био је да њихова деца 

воле углавном два предмета, а то су математика и физичко васпитање – без обзира на то да ли је 

реч о сеоској средини, општини или граду – и да су одлични ђаци. Интересовање девојчица које 

нису укључене у редовно физичко васпитање било је другачије, па је начешћи одговор на ово 

питање било да девојчице које не вежбају највише воле предмете као што су географија, 

биологија, математика и информатика... Могли бисмо рећи првенствено информатика, јер је у 

више наврата наведено да деца која се не баве редовном физичком активношћу заправо највише 

времена проводе пред рачунаром, играју игрице у својој соби – што се највише односи на дечаке, 

док је коришћење социјалних мрежама карактеристичније за девојчице. Када помињемо игрице, 

најчешћи начин за њихово играње у узрасту основне школе јесте играње он-лајн игрица у својим 

собама, где заправо дете стиче утисак игре са својим вршњацима, али изоловано, у соби.  
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 Још већи изазов јесте то што се та игра не подразумева само игру с другарима из разреда 

или с другарима из њиховог окружења, већ игру с вршњацима и старијима из читавог света. Овај 

сегмент игре нарочито је усмерен на оне који су узраста 13 или 14 година и углавном је 

специфичан за дечаке.  

 Када говоримо о начину игре девојчица у узрасту од 11 до 14 година, које немају редовну 

физичку активност, морамо рећи да се стиче утисак да је њихова визија игре окренута ка 

социјалним мрежама и праћењу наше и међународне естрадне сцене. Родитељи чије девојчице 

нису укључене у редовно физичко вежбање као проблем истичу не само повећано коришћење 

социјалних мрежа, него и праћење различитих ријалити програма који су доступни током читавог 

дана на нашим ТВ каналима који имају статус националних ТВ емитера, па и у време када су они 

на послу и нису у могућности да контролишу шта им деца гледају. Како би се поткрепила тврдња 

презасићености медијског простора ријалити програмом, наведен је пример једног од највећих, 

најважних културних догађаја у Србији, а то је сајам књига где су се управо највећи редови 

стварали испред штанда на којем је своју књигу потписивала „чувена” ријалити звезда госпођа 

Кија Коцкар. У тој гужви могле су се видети девојчице узраста од 11 од 14 година које и у ТВ 

прилозима дискутују о томе зашто их је привукла књига коју је написала поменута госпођа. 

Закључак родитеља је био да се мора поштовати различитост у сваком смислу речи, па и у смислу 

различитости укуса, али да морамо бити критични према ономе што се путем медија сервира 

деци као „вредност”.  

 Наравно, када говоримо о интересовању девојчица које се не баве редовном физичком 

активношћу сигурно нису све окренуте поменутим активностима већ имају друга интересовања 

музика, глума, хор, читање књига.... Коначан закључак јесте да нема ни универзалног, нити 

јединственог модела понашања девојчица, посебно у узрасту од 11 до 14 година, али да баш зато 

квалитетна настава физичког васпитања, у квалитетним условима и с квалитетном опремом, 

представља предуслов за већи обухват девојчица које се редовно баве физичким активностима. 

На тај начин, квалитетном наставом физичке културе у школама повећао би се и активизам 

девојчица. 

 Као истраживач, морам изнети и свој став о томе да – на основу одговора које смо добили, 

квалитативном анализом – перцепција игре и самог одређења термина игра заправо се односи на 

занимацију, јер под игром сматрам активност које се одвија између деце у неком простору, с 

циљем забаве и такмичења, што није нужно условљено наградама за постигнут успех или победу 

у игри. Заправо, игра је стваралачка активност која произлази из унутрашње потребе детета и она 

је сваког пута нова и непоновљива. Путем игре, дете се изражава и потврђује, па тако игра 

омогућава детету да се развија складно. Када говоримо о повећаном интересовању деце за 

информатику и рачунаре, у веома ретким случајевима то подразумева програмирање, већ готово 

увек коришћење рачунара за забаву. 

 Ова дискусија је у једном тренутку добила и нову димензију или оцену родитеља да се 

промовисањим лоших вредности, особа лаког морала, старлета и томе слично, на систематски 

начин уништавају праве вредности, а једна од приоритетних јесте породица – као основна ћелија 

здравог друштва. Родитељи су због наведених чињеница изражавали забринутост да ће се на 

такав начин нашој деци „испрати мозакˮ, те постоји могућност да постану „немисаона бићаˮ, 

јефтина радна снага, без икаквих интересовања и сазнања о томе шта су праве вредности. Тада се 

отворила и тема слабе заинтересованих младих за свет око њих и генерално слаб активизам у 

сваком сегменту живота.  
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 Уз повезивање тога са слабим социјалним статусом родитеља, недовољно опремљеним 

школама, недовољним бројем фискултурних сала, недовољном опремљеношћу фискултурних 

сала, скупим чланаринама у спортским клубовима, скупом опремом, великим бројем такмичења 

која финансирају родитељи. Такође, родитељи су навели да стичу утисак да се деца више не играју 

као некад, на пример, као они који су заправо док су одрастали своју потребу за физичким 

вежбањем остваривали у игри испред куће или зграде, са својим вршњацима. Данас су за 

задовољавање тих истих потреба потребни тренер, сала, клуб... Наиме, стиче се утисак да се – 

када се говори о физичком вежбању – одмах пређе на терен постизања резултата, а да се 

занемарује чињеница важности рекреативног вежбања – као средства за здрав, дуговечан и 

квалтетан живот. Такво рекреативно вежбање није условљено бројним условима и новцем. 

 Овај утисак се потврђује и у разговорима с професорима физичког васпитања, јер када 

желе да представе школу не наводе да имају ваннаставне спортске активности и велики број ђака 

укључених у редовно физичке активности, већ одмах почну да причају о резултатима њихових 

ђака на школским такмичењима. Када се уђе у дубљу анализу структуре тимова који се такмиче за 

школу, долази се до податка да је само мали број деце укључен у ове активности и да је реч о 

деци која су већ активни спортисти који покривају више спортских грана на такмичењима за 

школу. Тако, ако неко добро игра рукомет, веома често буде ангажован и за одбојку и кошарку, 

што значи да се може већ говорити о преоптерћености деце спортским активностима. Уколико 

нека деца наступају за школу у неколико спортова, имају тренинге, у том узрасту већ вежбају 

сваког дана, те викендом играју утакмице, поставља се питање да ли је то добро и здраво за њих. 

 Такав такмичарски став појединих представника јединица локалних самоуправа, 

директора школа, професора заправо је опортун стандардима рекреативног вежбања, где 

постизање резултата није приоритет. У прилог томе да ова тврдња има своје реално упориште, 

говори истраживање које сам спроводио за Сталну конференцију градова и општина, у вези с 

финансирањем спорта на локалу. Тада смо дошли до егзактних података да је приоритет 

финансирања у јединицама локалних самоуправа, када говоримо о финансирању програма из 

области спорта, како они кажу и мисле, врхунски спорт. Ипак, знатна финансијска средства која 

локална самоуправа издваја заправо нису усмерена ка врхунском спортском постигнућу. Наиме, 

према Закону о спорту2 (члан 3), тачно је дефинисано да је врхунски спорт област спорта која 

обухвата спортске активности које за резултат имају изузетне (врхунске) резултате и спортске 

квалитете, а да је врхунски спортиста онај који је на основу остварених врхунских спортских 

резултата на спортским такмичењима и другим начинима њиховог постизања у складу са 

спортским правилима надлежног међународног спортског савеза, у складу с националном 

категоризацијом спортиста, рангиран у категорију врхунских спортиста. На основу свега наведеног, 

види се да финансирање неког локалног клуба за чије се активности издвајају знатна буџетска 

средства не промовишу врхунски спорт него просечност, а истовремено веома мали проценат 

издваја се за промоцију рекреативног и школског спорта. То надаље значи да је веома важно 

утврдити праве и реалне критеријуме за финансирање спорта у јединицама локалних самоуправа. 

 Када се говори о чињеници да се млади често одлучују за играње видео игрица или да 

користе социјалне мреже, можемо покушати да ову ситуацију претворимо у вин вин ситуацију. 

Наиме, један од предлога може бити да овакву децу окупљамо на камповима или другим 

формалним или неформалним окупљањима, где би се – поред играња игрица – организовало и 

                                                           
2
 Закон о спорту Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 24/2011 и 99/2011). 
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вежбање на неки други начин који је таквој деци ближи (нпр. играње паинтбола или игара које су 

сличне игрицама које они играју на рачунарима). 

 Питање о томе када девојчице почињу да се баве организованим физичким вежбањем и 

како бирају спорт којим желе да се баве, третира се различито у зависности од средине где је 

спроведен интервју. У малим срединама установљено је да је веома скучен простор, као и да је 

слаба понуда за бављење физичким активностима, па тако ако деца, нарочито девојчице, нису 

заинтересоване да играју фудбал, рукомет, неки од борилачких спортова или нису чланице 

фолклорне секције, онда и немају других могућности за бављење физичким вежбањем. Када 

говоримо о девојчицама, али и о дечацима узраста од 11 до 14 година, увиђа се да они који нису 

физички активни и који себе нису нашли у понуђеним спортовима нису лоши ђаци, већ – напротив 

– реч је о високом проценту скроз одличних ђака. У другим срединама, где је понуда већа, лакше 

је и наћи спортску активност која се поклапа са жељама девојчица, али и ту постоји резерва, јер – 

када су у питању девојчице узраста од 7 до 10 година, родитељи су ти који предлажу и уписују 

дете на неки спорт, вођени неком својом симпатијом према том спорту. Није редак случај да 

пријатељи родитеља воде своје дете на плес, па онда оне иду заједно, јер треба сачекати дете 

после тренинга, што је неко време које родитељи користе за дружење. Стога, веома је 

дискутабилна изјава која се могла веома често чути: „моје дете је само одабрало спорт којим се 

бавиˮ, јер када је реч о деци од 7 или 8 година, родитељи су ипак ти који бирају спорт, као и 

наравно тренера којем ће поверити своје дете. 

 Током интервјуа с родитељима у свим срединама, нико није наводио да су им деца лоши 

ђаци, што говори у прилог чињеници да су они који су бирали саговорнике бирали оне најбоље 

како би представили своју школу или своју средину на најбољи начин, па су и на тај начин 

показали жељу за „такмичењемˮ. О тој жељи да се питање активности у области спорта прикаже 

само путем спортског резултата већ раније смо говорили. 

 Када кажете спорт, код нас се мисли искључиво на такмичење и резултат, а не на 

рекреацију, дружење, уживање, вежбање због здравља, вежбање у смислу унапређивања 

менталног и духовног здравља. Управо у тој чињеници треба тражити и моделе будућег решења 

које би довело до веће активације младих у области спорта и физичког вежбања, а све путем 

активности које подстичу подизање свести грађана о значају физичког вежбања на здравље 

нарочито младих. 

 Када се анализирају подаци добијени од родитеља девојчица које редовно упражњавају 

физичку активност, види се јасно да су то девојчице које су одлични ђаци у школи, високо 

мотивисане за физичко вежбање и које – поред редовног учешћа на настави физичког вежбања – 

вежбају и у неком од клубова, без обзира на то да ли је реч о сеоској или градској средини. То је 

био и одговор највише испитаника. Када су њихове жеље у питању, у погледу тога шта би желеле 

да тренирају и шта тренирају долазимо до податка да оне заправо тренирају оно што им се нуди, а 

што често и није њихова жеља. На пример, у једном месту нема атлетског клуба, а већина 

родитеља изјавила је да је жеља њихове деце да се баве атлетиком. Оваква врста мотивисаности 

за атлетику произлази из чињенице да је управо из овог региона Србије односно из Војводине и 

наша најпознатија атлетичарка и скакачица у даљ Ивана Шпановић. Очигледно је она 

мотивациони фактор и девојчице се често поистовећују с њом. Често у коменарима родитеља 

девојчице наводе како би волеле да буду не првенствено врхунски спортиста као Ивана 

Шпановић, већ да буду популарне, лепе, лепо грађене као Ивана Шпановић и да могу да путују и 

виде свет. 
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 Дакле, њихова перцепција врхунског спортског резултата не огледа се у домену врхунског 

спортског постигнућа, него у домену забаве, комфора, путовања, гламура. Ова чињеница нас 

наводи на закључак да је перцепција младих људи, чак и у сегменту врхунског спорта, доста 

искривљена и да се потенцира то што спортисти лепо живе, имају пуно пара, што су познати и што 

их људи воле, без критичког осврта на другу чињеницу која говори о томе да за постизање 

врхунског спортског резултата морате пуно да тренирате, да се одричете, без икакве гаранције да 

ћете врхунски спортски резултат уопште икада и постићи.  

 Када говоримо о атлетици, наведен нам је веома интересантан пример из најмање 

средине коју смо анализирали. Локални јавни тужилац у том малом месту јесте жена која је 

заљубљеник у рукомет, те ради у неколико оближњих села као рукометни тренер. Међутим, како 

је њена ћерка исказивала велико интересовање за атлетику, тачније, за бацање копља, њој није 

преостало ништа друго, него да се стручно оспособи и лиценцира и у другом спорту тј. у атлетици 

за рад с децом при Атлетском савезу Србије и да почне самостално да тренира своје дете. То је 

даље привукло још неколико девојчица узраста око 11 година да с рукомета пређу на атлетику – 

на бацачке дисциплине. Тренутно, ћерка ове госпође има најбољи резултат у свету за њен узраст у 

бацању копља. Дакле, без икаквих услова, без помоћи националног гранског савеза, локалне 

самоуправе или било ког другог дела система спорта, ова жена је успела да својом личном 

иницијативом са својом ћерком оствари врхунски спортски резултат. Како ће се даље развијати 

каријера ове девојчице када пређе у другу средину, што је неминовно јер у том малом месту нема 

средње школе, односно да ли ће наставити да се бави атлетиком и када почне да студира у некој 

трећој средини, то остаје отворено питање. 

 Коначно, намеће се још један закључак, а то је да лична иницијатива, енергија и 

ентузијазам појединаца најчешће буде одговор на то што недостају уређени систем и системска 

подршка јединице локалне самоуправе и других делова система спорта у АПВ за идентификацију 

талената и за стварање услова за њихов напредак. То такође значи да је мотивисаност, стручност и 

ентузијазам кадрова који се баве унапређивањем система спорта веома важан сегмент у смислу 

већег активизма младих, нарочито девојчица.  

 Када су испитаници говорили о настави физичког васпитања и активностима девојчица у 

спортским клубовима, идентификован је један одређени сет проблема о којима ће бити речи у 

даљем делу текста. 

 Први проблем јесте то што с децом од I до IV разреда не раде професори физичког 

васпитања заједно са учитељицама. Будући да је реч о узрасту који је веома осетљив, али и веома 

битан у сегменту развоја моторике и навика за значај физичког вежбања, стиче се утисак да овај 

период пролази у веома лошој реализацији наставе физичког вежбања. Ово питање је неколико 

пута отварано у нашој јавности, али – осим дискусије – ништа конкретно се није десило у смислу 

дефинисања системског решења. Министарство омладине и спорта, заједно са Савезом за 

школски спорт Србије и неким јединицама локалних самоуправа, реализовало је пројекат којим су 

финансирани професори физичке културе који се налазе на бироу рада да – заједно са 

учитељицама – реализују наставу физичког васпитања за децу од I до IV разреда. Овај пројкат јесте 

одличан показатељ потребе за системским уређењем ове области, јер је настава која је 

реализована на такав начин била много квалитетнија и садржајнија него што је то било пре 

укључивања професора физичке културе. Такође, добро је напоменути и то да су и саме 

учитељице и учитељи били јако задовољни оваквим видом сарадње. 
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 Када говоримо о периоду када дете треба да се опредељује за одређени спорт, управо 

овакав начин рада омогућио би професорима физичког васпитања да реално сагледају капацитете 

и могућности и афинитете деце ка одређеном спорту на који би они могли бити усмеравани. С 

друге стране, у овом веома сензитивном периоду, сви заједно би имали много више времена да 

едукују дечаке и девојчице о значају редовног физичког вежбања. 

 Да се о редовном физичком вежбању не би само говорило, већ да би се почело и радити, 

потребно је решити и други проблем који су, као подједнако важан, идентификовали и родитељи 

и професори. То је увођење наставе физичког васпитања у основним и средњим школама сваког 

дана, дакле, пет пута недељно.  

 Трећи идентификовани проблем јесте недовољан број фискултурних сала за реализацију 

наставе физичког васпитања и слаба опремљеност опремом и реквизитима за реализацију наставе 

физичког васпитања постојећих сала. Школе и школске сале за реализацију наставе физичког 

васпитања углавном нису опремљене по дефинисаним нормативима Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја. 

 Четврти идентификовани проблем односи се на школу и свлачионице, где ученици немају 

основне услове за одржавање хигијене. Након вежбања, ученици немају ни услове, нити времена 

да се туширају, већ одмах морају да иду на следећи час. Када тражимо узроке тога зашто 

девојчице не желе да вежбају и учествују на часовима физичког васпитања, један од њих сигурно 

јесте то што неће „мокреˮ и ознојане да проведу остатак дана у школи (нарочито ако им је први 

час физичко васпитање). Чак смо чули од једног родитеља да њихов син – који је врхунски 

фудбалер – петком никада не ради физичко, јер после наставе остаје с друштвом у граду, па неће 

да излази „смрдљивˮ. 

 Пети идентификовани проблем, према речима родитеља и професора, јесу застарели 

планови и програми за реализацију наставе и то не само наставе физичког васпитања, већ наставе 

уопште. Готово јединствени став јесте да су деца преоптерећена обавезама у школи, радом на 

градиву након школе, након чега тек треба да следи и бављење неким спортом. Према речима 

родитеља, све то доводи до тога да деца од којих се очекују да буду одлични у школи, да буду 

добри спортисти једноставно како кажу „изгарајуˮ, па онда када треба да почну сами да доносе 

одлуке, оне иду у смеру одустајања од свега. У једном моменту, неколико коментара односило се 

и на то да деца која су у основној и средњој школи била врлодоброг успеха касније лакше 

завршавају факултете и упорнија су у својој жељи да заврше започето, а и успешнија у спортским 

каријерама. У неколико наврата, родитељи су били доста огорчени на систем школовања у којем 

дете нема слободног времена, да га на квалитетан начин проведе у кругу породице. Деца 

практично немају слободног времена ни радним, али ни нерадним данима, јер имају обавеза око 

такмичења, рада на домаћим задацима и слично. 

 Када говоримо о наставном плану и програму за реализацију наставе физичког васпитања, 

апсолутно једногласна оцена свих испитаника јесте да се тај програм мора мењати, уз навођење 

нелогичности. Једна од њих у вези је с часовима на којима се ради програм из гимнастике, где је 

рад на справама предвиђен за оне најстарије то јест за ученике седмих и осмих разред. Према 

мишљењу професора, то је најгори могући моменат за такву активност и то због неусклађене 

моторике, те немогућности професора да правилно асистира, јер су ђаци у том периоду већ 

превисоки и претешки да би то могли и извести. Стога је предложено да се тај део програма ради 

када су деца мања, моторички способнија, лакша, дакле, у нижим разредима. 
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 Друге примедбе у погледу наставе физичког васпитања односе се на чињеницу да су се 

интересовања деце померила с традиционалних спортова на неке друге облике физичке 

активности, као што су фитнес, екстремни спортови, вожња ролера, скејтова, плесови... Веома 

жустре дискусије биле су усмерене ка систему школског спорта, као и систему такмичења уопште. 

Наиме, једногласно је утврђено да постојећи систем организације школског спорта није добар из 

неколико разлога. Када погледамо учешће девојчица у систему спорта, он би се могао поделити 

на два дела. Први део односи се на учешће девојчица у систему такмичења у спорту за који су оне 

заинтересоване и којим се баве у неком од локалних клубова. Прва примедба јесте та да те 

девојчице недељно играју и по пет утакмица у неким спортовима (нпр. одбојка) или имају готово 

сваког викенда такмичење, а сваког дана тренинг у појединачним, нарочито борилачким 

спортовима. Те исте девојчице не учествују у секцијама које би школе требало да организјју, а 

поставља се питање и да ли имају капацитета да их организују. Дакле, оне не тренирају одређени 

спорт на тим секцијама, већ тренирају у клубу. Коначан производ овакве активности јесте учешће 

девојчица на неком општинском, регионалном или републичком такмичењу у тиму школе 

односно у тиму састављеном од спортисткиња које долазе из једног клуба или више , те тако 

освајају неке од медаља на предметним такмичењима. Оваквим начином рада ствара се лажна 

слика о активностима у школи, јер ове девојчице и њихове вештине у одређеном спорту нису 

стечене у школи, него у клубовима, па тако се не може говорити о томе да су успеси на школским 

такмичењима резултат школског спортског система. Међутим, ово није крај критике постојећег 

система школског спорта. Те девојчице које су – као одлично моторички оспособљене 

спортискиње – способне да се такмиче за школу и у другим сродним спортовима сличним 

матичном спорту којим се баве, заправо су преоптерећене. Стога, поставља се питање да ли је све 

то здраво и иде ли у корист развоја, унапређивања и мотивисања девојчица да се баве физичком 

активношћу или их тако уводимо у опасне зоне повреда, претренираности и презасићености. О 

овој опасности највише су говорили професори из великих градова, јер се ту школе боре за 

престиж, пошто имају и конкуренцију у другим школама. Међутим, овај проблем и те како постоји 

и у мањим срединама, јер и ту постоји ривалство с школама из других села. 

 Анализа података које смо добили од родитеља и професора физичког васпитања, јасно 

указује на то да је неопходно – када је у питању већи активизам девојчица, у смислу повећане 

физичке активности – унапредити систем школског спорта, изменом система школовања, планова 

програма рада у школама и увођењем другачијег организовања наставе физичког васпитања, као 

и ваннаставних спортских активности. 

 Оцена истраживача током дискусије, услед одговора родитеља на питање које спортове 

воле њихова деца или да ли воле наставу физичког васпитања, јесте да је мотивација девојчица за 

бављење физичким вежбањем у ствари жеља да буду као њихови идоли из одређених спортова и 

да буду врхунске спортисткиње. Међутим, имамо утисак да је реч о малом проценту девојчица, 

јер је веома мало спортисткиња које се окупљају у локалним клубовима. Стога, намеће се питање 

шта се дешава са осталим девојчицама, чиме се оне баве и шта раде у слободно време. У том 

смислу, уочени су велики ривалитети клубова из истих спортских грана, који у граду од више од 

50.000 људи окупљају заједно око 300 девојчица и веома су љути једни на друге што им „отимајуˮ 

децу. Овакав ривалитет показује колико и менаџменти тих спортских клубова немају одговарајућу 

визију како би требало унапредити рад клубова, те понудити већем броју девојчица квалитетне 

програме. 
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 У своју одбрану од овакве констатације, клубови као разлоге наводе то што немају 

довољно квалитетног кадра, што немају довољно термина за тренинге, што имају мале буџете 

које добијају од јединица локалних самоуправа, као и слабу платежну моћ родитеља деце коју 

тренирају. Када се коначно сагледа стање у школама и у систему школског спорта, као и стање у 

локалним клубовима, јасно се виде разлози за мали активизам девојчица. Ова два система 

умногоме нису усклађена, нити синхронизована и уочава се одсуство идеја и стратегија 

заједничког деловања, што би се рефлектовало на побољшање услова и на то да се више младих 

бави физичким активностима.    

 Када смо анализирали слабу мотивисаност девојчица, нарочито старијег узраста, према 

мишењу професора физичке културе оне нису мотивисане да се баве спортом, пре свега, зато што 

у том периоду више брину о свом изгледу и имају нека друга интересовања која нису у вези са 

спортом. 

 Анализом и поређењем датих одговора професора, а имајући у виду и одговоре 

родитеља, види се да се они поклапају, јер и родитељи наводе да девојчице узраста од 11 до 14 

година често нису мотивисане да учествују у настави физичког васпитања због разних разлога 

(нпр. понуђени план и програм рада им није одговарајући, тачније, није им интересантан, 

неадекватни су услови за рад, смета им недостатак опреме, реквизита, свлачионице су без 

тушева). 

 У прилог томе да су услови за обављање физичке активности и те како важни, говори и 

чињеница да девојчице поменутог узраста у срединама у којима постоје добри услови (конкретно, 

у фитнес клубовима где имају одговарајући садржај који им одговара), на такву врсту активности 

одлазе веома радо са својим другарицама. Тамо имају адекватне услове и програме који их 

мотивишу да вежбају, а након тренинга имају адекватне услове за вођење рачуна о личној 

хигијени. 

 Анализирајући проблем слободног времена, оптерећености девојчица и њиховог 

ангажовања, може се доћи до закључка да је ова појава релативна и да је у корелацији са 

условима односно са средином и величином те средине где девојчице живе, јер понуде нису исте. 

Стиче се утисак да оне девојчице које немају довољно добрих услова или различитих понуда, 

више желе и траже могућности да остваре своју потребу за физичким вежбањем него девојчице 

из већих градова, којима је та понуда много већа и разноврснија. 

 Како у већим градовима постоје и спортски објекти као што су базени, као истраживача, 

интерсовало ме је то да чујем какав је став родитеља првенствено о томе да се деца у неком 

периоду од 7 до 9 година баве пливањем. Оно што је одмах било јасно јесте то да у наведеним 

градовима не постоји организована обавезна обука пливања деце узраста од I до IV разреда. У 

неким градовима и општинама у Војводини постоји оваква могућност и показала се као јако добра 

и корисна. Међутим, у разговору о томе зашто не воде девојчице на пливање, с родитељима који 

су се већ изјаснили да имају новчаних средстава за то и да им је то доступно, као проблем, навели 

су веома баналан разлог – сушење косе. Наиме, родитељи, очигледно притиснути великим бројем 

обавеза, а све ради обезбеђивања квалитетних материјалних услова за опстанак породице, немају 

довољно слободног времена које би посветили деци, нарочито ако имају двоје или троје деце 

која имају различите активности. Само „сервисирањеˮ тих активности (одвођење, довођење 

односно у великим градовима – одвожење и довожење) односи пуно времена, те родитељи 

покушавају да буду рационални, као и да то време максимално рационализују. 
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 Додатна непогодност представља и то што су тренинзи у свим спортовима углавном у 

периоду од 19:30 до 22 часа, па заиста – ако имате два или три детета на три различита спорта – 

морате бити веома добро организовани како бисте све стигли. Тако, један баналан разлог, као што 

је сушење дугачке косе девојчица, поставља се као озбиљан разлог за њихово смањено 

учествовање у једној дивној и здравој физичкој активности као што је пливање. 

 Када говоримо о физичким активностима девојчица у оквиру наставе физичког васпитања 

или у раду у спортском клубу, једно од питања о којем се дискутовало јесте била и комуникација 

између професора или тренера и девојчица и дечака и њиховог дисциплиновања.  

 Било је веома интересантно како дисциплиновање спроводе професори и тренери, а како 

то раде професорке и женски тренери и како оно делује на дечаке, а како на девојчице.  

 Путем разговора, дошли смо и до закључака колико им је помогло теоретско знање које су 

стицали у облику формалног или неформалног образовања, а колико је то вештина која се стиче 

праксом. Отворили смо и питања кажњавања и начина како се то ради на часовима и на 

тренинзима, као и учешће родитеља, нарочито у клубовима у смислу подршке (која неретко 

прерасте у подршку као помоћних тренера, а недуго након тога, неки од њих у својим главама 

постану и главни тренери). 

 Генерални закључак јесте то да у пракси и професори и тренери примењују методе које 

сами развијају, имајући у виду дечаке и девојчице с којима раде. Једна од професорки рекла је да 

се она на почетку своје каријере „драла по цели данˮ и да је била страшно исфрустрирана зато 

што је ученици нису чули или нису желели да је чују, јер је на факултету учила да није добро 

примењивати пиштаљку као средство скретања пажње. Није желела да прибегне пиштаљци, те 

нам је рекла: „Једноставно сам заћутала и ништа нисам радила, већ сам их само гледала.ˮ Разред 

је тада почео полако да се смирује, чак су ђаци сами опомињали оне најнемирније, те су се деца 

једноставно смирила. Тада је разговарала с њима и објаснила им да неће ништа радити, све док 

буду галамили. Будући да су жарко желели да вежбају, ова метода је дала резултат. У другим 

случајевима, професори, али и тренери, користе пиштаљку за скретање пажње ученика и 

спортиста, као и наравно за давање команди када треба почети с реализациом неке вежбе, а када 

се вежба завршава. 

 Када је реч о дисциплиновању односно кажњавању дечака и девојчица на часовима 

физичког васпитања и на тренинзима, ту постоји значајна разлика. Дечаке углавном дисциплинују 

додатним вежбама или искључивањем из активности, док девојчице – како кажу и тренери и 

професори – није потребно уопште кажњавати, јер за то нема потребе. Наиме, оне када желе да 

вежбају односно када се определе да тренирају, испуњавају све своје обавезе одговорно, 

фокусиране су, посвећене и спремне на сарадњу. Дечаци чим заврше своју задату активност воле 

да раде још нешто обично, нешто што није ни по плану, ни по програму тренера или професора, 

нити по стандарду те спортске гране. 

 На мој коментар, као истраживача, да сам учествовао као експерт у изради модела 

протокола за заштиту деце у спорту и да смо ту идентификовали да је кажњавање додатном 

вежбом један облик злостављања, јер додатна вежба не сме бити казна, нисам наишао на 

одобравање ни професора, нити тренера, па сам зато одлучио да ову тему још мало продубимо.  

 Тренери, као и професори, били су става да је добро казнити децу додатном вежбом и да 

њих то мотивише. Ова тврдња је образложена следећим примером. Поставе се две екипе да раде 

неку активност и она екипа која прва погреши или која направи мање успешних покушаја – ради 

склекове. 
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 Тада се – како они тврде – развија додатно тај такмичарски дух, не зато што они не воле да 

раде склекове, него зато да би могли, приликом рада склекова поражене екипе, мало да их 

„зезајуˮ. Моја констатација је била да тако једно насиље повлачи за собом и друго и треће 

насиље, те да смо, кренувши од казне као додатне вежбе, завршили с тим да они који су изгубили 

постају „губитнициˮ, које још неко има право да „зезаˮ, а да победници стичу право да понижавају 

побеђене. Након тако сагледаног примера (за који су били уверени да је одличан), сви актери 

истраживања запитали су се да ли је њихова првобитна тврдња била исправна.  

 У другом граду сусрели смо се с другим примером, где је тренер васпитавао своје 

играчице у духу фер-плеја, неговао је праве вредности о важности поштеног и вредног труда и о 

важности „чисте победеˮ. А онда, једног дана, његова екипа, која је била лидер првенства, отишла 

је на гостовање и од родитеља њихових вршњакиња с којима су играле чуле такву салву увреда, 

повика и псовки, да су биле не само затечене, него и уплашене и потпуно изгубљене. Неке од њих 

су током утакмице и плакале и нису желеле ни да играју. Реакција судије и делегата тог меча није 

уследила, јер је потпуно „нормалноˮ да људи дају себи „мало одушкаˮ, па се тако тренер нашао 

пред изазовом како даље да ради са својим тимом и шта да им каже. До тада, родитељима није 

био дозвољен улазак у салу где се одржава тренинг, нити им је било дозвољено да с трибина дају 

савете својој деци. Било им је дозвољено да навијају и да бодре своје девојчице, с тим да се не 

мешају у тренеров посао. Тада је тренер донео другу одлуку, допустио је родитељима да 

присуствују тренинзима, допустио им је да дају савете својим кћеркама, а оне су имале задатак да 

само слушају тренера и да се не обазиру на савете и повике родитеља. Тако их је истренирао да на 

утакмицама чују само свог тренера и да, у општој гужви, буду фокусиране на оно због чега су ту, а 

то јесте – да играју. 

 Реакција тренера могла је да буде и другачија, да крене другим путем, да дâ савет 

родитељима својих играчица да буду и они креатори насиља, да буду и гори од оних који су 

вређали њихову децу. Тако би се тај ланац насиља ширио унедоглед.  

 Као и у претходним примерима, једно насиље увек повлачи за собом друго насиље. То 

никако не мора бити физичко насиље да би било означено као насиље, већ се мора препознати у 

свим његовим облицима и – наравно – мора му се стати на пут, како се не би и даље развијало и 

ширило. 

 Тема у којој су наставници, професори и тренери учествовали с посебним жаром, јер је 

очигледно тема која доста утиче на њихов рад, јесте однос родитељ–професор односно родитељ–

тренер. Наставници и професори у овој дискусији изнели су став да је данас боље бити „добарˮ са 

учеником, него, како кажу, „гањати принципеˮ. „Гањање принципаˮ заправо је синоним за 

дословно споровођење наставног плана и програма и система оцењивања ђака, где најчешће 

дође до спорова између родитеља и професора. Наиме, они тврде да ако сте строг професор или 

наставник, деца вас неће „волетиˮ и своје незадовољство пренеће родитељима, па ћете имати 

проблем. Родитељи без пардона нападају и насрћу на наставнике и друге родитеље. Наставници 

се тада осећају угрожено, јер често немају подршку ни директора школа, будући да је обично реч 

о родитељима који су „утицајниˮ људи који могу да им „загорчају животˮ, одлукама савета 

родитеља, утицајем јединице локалне самоуправе која финансира једним делом активности 

школе и слично. 

 Током овог истраживања, наведен је пример да је професорка физичког васпитања дала 

девојчици у своју свеску јединицу, из области коју она није уопште савладала. Та оцена налазила 

се у свесци зато што је то оријентир професору на чему треба више радити с неком децом. 
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 Девојчица је због тога изјавила да „више не воли своју професоркуˮ и да неће више код ње 

да вежба. Дакле, порука коју је требало да схвати и да добије и од својих родитеља јесте да мора 

више да вежба и да се више труди, не само да би исправила оцену, него и да би била боља за 

себе. Нажалост, та порука јој није дата, већ се дискутовало о томе да ли је професорка исправно 

поступила или не.   

 Овакве врсте неспоразума с професорима и тренерима често могу да буду и пресудни у 

одлуци девојчице да престану с тренирањем или да се мења спорт. Некада на ту одлуку утиче и 

минутажа коју девојчице имају или немају у оквиру тима, или позиције које играју, или 

неприхватање самог тима, што се одвија „иза затворених врата, у свлачионициˮ. Када тим игра, он 

жели и да победи, те се најслабије карике маргинализују и дискредитују, а све с циљем победе. 

Суров неписани „закон свлачионицеˮ јесте то што често девојчице које нису довољно техничко-

тактички обучене може да стави у тежак положај и што често доводи и до ситуације да девојчица 

једноставно престане да тренира, јер се не осећа лепо у том тиму. Био је и предочен један такав 

пример када је девојчица сама рекла родитељима: „Ја ништа не доприносим мом тиму, шта више, 

само им одмажем и нећу више тамо да идем.ˮ Колика је одговорност тренера у том случају и да 

ли тренер ту може да „одиграˮ на прави начин и да свакој девојчици у тиму или у клубу нађе 

одговарајуће место, веома је важно. Да ли њиховим спортским васпитањем може да се утемељи 

порука да сви имамо право да вежбамо и да сви имамо право да нисмо подједнако 

предодређени за неки спорт, али да можемо да га волимо и да – као такви – ипак имамо своје 

место у клубу? Да ли тренер ако не пошаље такву поруку девојчицама које тренира заправо 

промовише идеју да је дискриминација дозвољена, чак и пожељна, јер нужно доводи до успеха? 

Да ли они који немају капацитета морају бити избачени из тима и какав то онда тим праве 

стручњаци који се школују за то? Да ли је то тим у којем је резултат важнији од човека, тим у којем 

се промовишу погрешне вредности, тим у којем је дискриминација нормална ствар, тим у којем је 

само важно победити „без обзира на начин и жртвеˮ? Такође, поставља се и следеће питање. Под 

претпоставком да имамо свесног тренера и доброг педагога који жели да пружи подршку и 

могућност да игра играчици која није таквог квалитета да игра у првој постави, пошто – да би 

напредовала – мора и да има прилику да греши, шта се дешава ако тај тренер зависи (а углавном 

зависи) од управе клуба која га „притискаˮ да мора да се постигне добар резултат. 

 Стога, веома је важно да, поред квалитетног спортског стручњака, клуб има и квалитетан 

менаџмент. Менаџмент сваког клуба требало би да буде квалитетан толико да сервисира тренутне 

потребе клуба односно његових спортиста. Како клуб расте, тако би и менаџмент клуба требало да 

напредује и да се усавршава, а то често није случај. Обично људи који воде клубове, без обзира на 

то да ли је реч о тренирању дечака или девојчица, немају довољно времена, немају стрпљења да 

пусте да се деца развијају, да их подржавају и када не иде, да буду стрпљиви да од пионира 

створе успешне сениоре, техничко-тактички обучене, здраве, неповређене, психички спремне за 

све врсте изазова. Нажалост, на основу ових наших анализа, али и на основу вишегодишњег 

искуства, можемо рећи да је мало клубова који имају дугогодишње стратегије развоја, с јасним 

дугорочним планом. А зашто је то тако? Једноставно зато што се менаџменти клубова праве 

углавном од родитеља деце која играју у клубовима и који су мотивисани да се клубом баве све 

док им дете игра, као и од привредника којима је то занимација и хоби. Дакле, клубове нам воде 

углавном аматери који немају довољно ни знања, нити визије како треба управљати клубом, па 

отуда нико и нема времена за оне који су нам најважнији, а то су – наша деца. То све даље 

резултира некаквим спортским резултатима до узраста кадета, где се већ као јуниорске екипе 

осипају и готово нестају као сениори. 
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 Сениорске екипе су зато углавном скупине преосталих сениора из различитих средина. 

Искуства развијених држава и успешних спортских система сасвим су различита. Њихов систем у 

периоду пионира и кадета идентификује потенцијалне таленте, у периоду јуниора и млађих 

сениора их изграђују и у периоду сениора „брусеˮ њихов таленат и воде их до врхунског спортског 

постигнућа. Дакле, врхунски резултат тада постаје резултат системског уређења и системског и 

стручног рада са спортистима, а не случајност. Зато су им врхунски спортски резултати 

перманентни, а у слабо развијеним спортским системима, они се периодично појављују и често су 

плод система које успостављају појединци, а не систем.  

 Ова додатна питања отворила су нашу расправу и дошли смо до одговора зашто девојчице 

напуштају клубове и спортове које су одабрале да тренирају. Наиме, постоји више закључака, а 

један од њих јесте то што у периоду када дођу до 14 године, ако већ нису постигле резултате које 

су саме зацртале или које су зацртали њихови родитељи или њихова околина, девојчице се 

повлаче, јер тада ступа на снагу још једна уврежена реченица „па добро, ако ниси за спорт, барем 

да си за школу или да се добро удаш.ˮ 

 Стога то зашто девојчице напуштају спорт не треба схватати олако, јер разлози за то често 

могу емотивно да обележе ту младу женску особу (нпр. као губитницу, као мање вредну, као 

особу с мањком самопоуздања). Самопоуздање се вежба и тренира и оно је један од најбитнијих 

фактора за успех особе – у било којој области живота, а нарочито женске особе када је 

родитељство у питању.  

 Када се анализира учешће девојчица у раду спортских клубова или њихово учешће у 

школским спортским секцијама, мотиви за почетак бављења спортом јесу различити, али не битно 

различити када се пореде мале средине с великим градовима. Како су у интервјуу учествовали 

углавном родитељи који су имали и мушку и женску децу, било је могуће мало и проширити 

анализу и упоредити то како се у неким ситуацијама понашају дечаци, а како девојчице.  

 У периоду од I до IV разреда, деца обично бирају спортове и активности на које их упуте 

родитељи. Нису ретки случајеви да нарочито девојчице, након неких презентација које имају 

спортски клубови током наставе, изразе самостално жељу да се упишу на неки спорт. Утисак је да 

дечаци обично иду за вођом и да обично вођа „екипеˮ одређује спорт којим ће се његово 

окружење бавити. Наиме, када тај, условно речено, вођа крене да се бави неким спортом, за њим 

крећу и други дечаци, а тако најчешће и прекидају да се баве организованим тренингом у оквиру 

неког клуба (ако „вођаˮ престане да се бави тим спортом). Када су у питању девојчице, према 

подацима које смо добили, то није тако. Није редак случај да и оне иду за девојчицама које су 

лидери у групи, односно да када једна девојчица, обично доминантна у друштву, почне да се бави 

неким спортом, почињу и њене другарице. Међутим, када та девојчица – која је покренула 

тренирање – престане да се бави тим спортом, друге девојчице у великом проценту ипак 

настављају с тим спортом.  

 Друго запажање, нарочито професора и тренера, јесте да девојчице углавном, да не 

кажемо скоро увек, саме себи бирају спорт и да се ту много разликују од дечака који су 

поводљивији. Такође, у изабраном спорту задржавају се дуже него дечаци и много су вредније, 

ревносније, посвећеније и одговорније на тренинзима и одговорније се односе према обавезама 

које се пред њих постављају. Ова констатација односи се на девојчице које су се определиле за 

спорт, за физичко вежбање и које су високо мотивисане за физичко вежбање.  

 Мотиви и разлози за одабир неког спорта код девојчица су веома различити, када гледамо 

села, општине и градове. Први услов за одабир којим ће се спортом девојчица бавити јесте понуда 

одређених спортова. 
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 Ту се примећује велики недостатак у срединама као што су села, где је понуда јако слаба, 

па тако девојчице могу да бирају између свега два или три спорта и фолклора. Можда то и јесте 

разлог за то што се управо у сеоској средини више од 200 девојчица бави фолклором, као једином 

врстом физичке активности. У великим средима, где је понуда знатно већа, девојчице могу да 

бирају не само гране спорта којима се могу бавити, већ и у оквиру исте гране спорта имају већи 

избор клубова у којима могу вежбати. Тако, у једном од великих градова има неколико 

одбојкашких клубова који окупљају искључиво женску популацију и где девојчице иду из клуба у 

клуб и задржавају се тамо где им највише одговара. Када је реч о девојчицама, атмосфера у клубу 

и њихови унутрашњи односи играју веома значајну улогу када је у питању одлука о томе да ли ће 

се задржати у тој средини или не. Ово је јако важно напоменути, јер управо то касније буде и 

одлучујући фактор за доношење одлуке у погледу тога да ли ће – када пређу у друге средине због 

наставка школовања – наставити или престати да се баве спортом који су одабрале. 

 Како смо током истраживања имали прилике да разговарамо с тренерима мушког и 

женског пола који воде спортске клубове у којима углавном или искључиво вежбају девојчице, 

било нам је занимљиво да испитамо има ли везе то што с девојчицама ради мушки или женски 

тренер односно да ли то представља предност или ману. 

 Када питате тренере, они су апсолутно мишљења да то нема везе и да је потпуно небитно 

ко води женску екипу. Наводи се само то да је важно да ли је тренер добар или лош, а не ког је 

пола. Међутим, када упитате родитеље шта мисле о томе, мишљење је другачије. Они сматрају да 

је боље када девојчице тренирају жене и то није само мишљење мајки девојчица које вежбају, 

него и њихових очева. Наиме, разлог за такав став јесте то што родитељи имају утисак да се 

девојчице лакше споразумевају са женским тренером или професорком, да су слободније, 

нарочито када треба да разговарају о темама њиховог биолошког развоја, па и о проблемима које 

доноси пубертет (у смислу биолошких и физиолошких промена), да имају утисак да их жене 

тренери или професорке више разумеју, као и проблеме које имају током одрастања, 

заљубљивања, сагледавања односа унутар свог друштва, односа у породици, нарочито у 

случајевима када у породици и није баш најбоља ситуација. 

 Када се говори о позитивним примерима за то како је неко почео и зашто је почео да се 

бави неким спортом, нема разлике када се посматра величина средине у којој девојчица почиње с 

тренирањем, али има разлике када се говори о разлозима када девојчица доноси одлуку о томе 

да престане да се бави спортом. 

 Када говоримо о мотивационим факторима који учествују у доношењу одлуке девојчица 

којим ће се спортом бавити, онда један од можда и најважних јесу врхунска спортска постигнућа 

наших репрезентација, нарочито у сегменту женског спорта. Током рада на овом истраживању, 

женска одбојкашка репрезентација Србије постала је првак света и одмах након тога уследио је 

велики талас девојчица које су показале интересовање за то да почну да се баве одбојком. Како су 

током овог истраживања на интервјуима учествовали и тренери одбојкашких клубова, покушали 

смо да сазнамо одговор на питање зашто баш одбојка и да ли је само то врхунско спортско 

постигнуће мотив или постоји и нешто друго. Упоређујући одговоре тренера, професора и 

родитеља, установили смо да су разлози то што је одбојка спорт који развија тимски дух код 

девојчица које генерално више уживају у тимском раду, као и то што током вежбања овог спорта 

нема физичког контакта с противницама. То надаље значи да девојчице које вежбају одбојку нису 

изложене и великом броју повреда којима могу бити изложене у спортовима у којима постоји 

контакт. 
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 С друге стране, у свим испитаним срединама у клубовима који се баве борилачким 

спортовима, велики проценат чланства чине управо девојчице, а у многима тај проценат је и 

знатно већи у поређењу с процентом дечака у клубу. 

 Оваква врста података наводи нас на закључак да су девојчице веома мотивисане да се 

баве спортом, без жеље да ову тврдњу поредимо с мотивисаношћу дечака. Овакви закључци и 

спекулације тренутно су усмерене на сегмент рада спортских клубова, док је у школама другачија 

ситуација, али о томе касније.  

 Када се говори о активностима у клубовима, потешкоће у раду огледају се у недовољној 

понуди у малим срединама, у слабим условима за рад клубова, у терминима за одржавање 

тренинга, који су често непримерени узрасту за који се организују. Овај проблем јесте рефлексија 

недостатака адекватних спортских објеката у селима, општинама и градовима, недостатка 

фискултурних сала. Чак и у највећим градовима у Војводини већина школа (нарочито средњих) 

нема салу за реализацију наставе физичког васпитања. Други сет проблема у вези је са слабом 

опремљеношћу постојећих спортских објеката и тешком финансијском ситуацијом клубова. 

 Тако, ствара се зачарани круг у којем клуб – да би опстао – мора да има велики број 

чланова због чланарине коју деца плаћају, како би од тога били плаћени тренери и закуп 

простора, па онда ти бројни чланови вежбају у малом простору. Поставља се питање квалитета 

рада у таквим условима. У великим градовима, због великог броја клубова из исте гране спорта, 

као и због малобројних термина за вежбање, прибегава се организовању тренинга после 21 час. 

То никако није у складу с пропагирањем тога да је добро бавити се спортом ради побољшања 

здравља и правилног психофизичког развоја девојчица. Коначно, треба поменути и 

преоптерећеност деце у смислу великог броја активности, не само спортских, већ и свих других 

(нпр. обавезе у школи, учење страних језика, музичке школе). 

 Када се говори о разлозима за престанак чланства у спортском клубу у којем девојчица 

вежба, њих има више. Један и најчешћи разлог јесте прелазак у другу средину, када девојчице из 

села или мањих општина прелазе у градове у средњу школу. Тада се њихов живот мења буквално 

из корена, оне постају самосталније, њихове одлуке углавном су у вези са успостављањем 

приоритета, те школа долази на прво место и веома су мотивисане да је успешно заврше, па зато 

и нису мотивисане да траже други клуб где би наставиле да се баве спортом којим су се бавиле у 

свом родном месту. Како су одвојене од породице, трошкови њиховог живота су већи, па тако 

често немају ни довољно финансијских средстава да плаћају чланарине, учешће на такмичењима, 

да купују редовно одговарајућу спортску опрему и слично. Коначно, веома често имају предрасуду 

да им никада неће бити тако лепо и да неће имати тако добре другарице, као што је то био случај 

у њиховом матичном клубу. 

 Други разлог за одлазак из спортског клуба јесте слаба комуникација с тренерима, где се у 

први план истиче преоптерећеност деце, неадекватни тренинзи и груб однос тренера према 

девојчицама. Овај сегмент има две стране – једна је виђење родитеља, док другу страну 

представља виђење тренера односно професора.  

 Родитељи неретко имају доста великих амбиција када су питању њихова деца и очекују од 

њих највиша спортска постигнућа, па се то даље рефлектује и на оптерећеност девојчица (нпр. 

оптерећеност питањима шта ако разочара родитеље, шта ако изгуби, шта ако ме почну сматрати 

губитником). 

 Однос родитељ–дете у спорту и односи родитељ–тренер/професор–дете јесу односи који 

имају своје узрочно последичне везе. 
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 Уколико се не поклапају амбиције родитеља, деце и тренера и уколико те амбиције нису у 

складу с реалним могућностима детета (у овом случају девојчица), може доћи до веома великих 

проблема, а на крају једини губитник јесте дете. Девојчице које прођу кроз овакву врсту 

ностварених амбиција често престају потпуно да се баве физичким вежбањем до краја свог 

живота. 

 Током истраживања, утврђена и једна нелогичност у вези са чињеницом коју су углавом 

родитељи наводили, а реч је о томе да је дете само изабрало спорт и да једноставно обожава тај 

спорт, али да када је отишло у средњу школу или на факултет, потпуно је престало да се бави тим 

спортом.  

 Уважавајући све горенаведено, ипак се мора поставити и питање колико је важно да 

девојчице саме одаберу спорт којим ће се бавити, односно колики је значај и утицаја родитеља на 

одлуку којим ће се спортом њихова деца бавити и напослетку да ли тако изненадни престанак 

бављења спортом (не само у клубу, него потпуно престајање бављења физичким вежбањем, чак и 

у форми реакције) има везе са тиме.  

 Једна мајка, која је у исто време и тренер и професор у школи, навела је свој случај, када је 

њена ћеркица тренирала спорт којим се и она професионално бавила и када је – након дужег 

времена бављења тим спортом – и сама увидела да јој дете и није баш талентовано, предложила 

је да можда размисле о томе да престане с тренирањем. Коментар њене кћерке био је: „Мама, 

хвала богу да си коначно схватила.ˮ Дакле, дете није имало снаге да се избори с проблемом 

односно није желело да разочара своју мајку и да јој једноставно каже: „ Мама, ја више не желим 

да тренирам.ˮ 

 Како девојчице доносе одлуку да се баве спортом и да ли је та одлука донета одједном 

или се доноси постепено, као и ко утиче на ту одлуку, то су веома интересантна питања. Готово 

сви испитаници, без обзира на средину из којих девојчице долазе, мишљења су да ту одлуку 

доносе искључиво деца самостално и то не одједном, него постепено. Наиме, та одлука доноси се 

управо у периоду од 11. до 14. године, када интересовања девојчица почињу да се мењају и када 

су свесне да могу саме да доносе некакве одлуке. Међутим, оне су ту врло опрезне и та одлука је 

често и у вези с другим активностима, па тако се на тренинге све ређе не иде због додатних 

обавеза у школи или учешћа у другим секцијама које често буду само разлог за избегавање 

тренинг. То се може поткрепити наводима већине родитеља о томе да су њихове девојчице тако 

полако престајале с тренинзима, а када су коначно и престале, више нису учествовале у тим 

додатним активностима и такорећи биле су „слободнеˮ да своје слободно време проводе на 

социјалним мрежама, а почеле су и са изласцима.  

 Један од најчешћих фактора за одустајање не само од учешћа у раду у спортским 

клубовима, него и у физичким активностима у школи, јесте незаинтересованост и потпуна 

пасивност девојчица. Један од професора изнео је своје размишљање и чуђење у следећем 

смислу. Запитао се да ли је могуће да девојчица која има између 11 и 14 година током читаве 

школске године ниједном не осети потребу да се растрчи, игра, да ужива у покрету и, коначно, да 

вежба на часу. Навео је примере девојчица које нису ослобођене часова физичког васпитања и 

које уредно доносе опрему за часове, али чија активност на часу је равна нули. Тада је и сам себи 

поставио питање да ли он, као педагог, није у стању да мотивише девојчице да вежбају или је 

проблем у нечему другом. Стога, овај млади професор распитао се о томе како је у другим 

основним школама, те су му колеге рекле да је и тамо исто стање, али да се ништа не брине, јер је 

у средњим школама још горе. 



Active Girls, подршка спорту и физичкој активности девојчица 

 

Истраживач доц. др Драган Атанасов 25 

 

 Дакле, када смо почели ово истраживање и када смо контактирали с јединицама локалних 

самоуправа и тражили да нам се придруже у истраживању, сви су у у првим реченицама говорили 

сличне фразе (нпр. ми смо успешна спортска школа, наше девојчице су прве у Војводини у овом 

спорту, наши дечаци су други у оном спорту, у нашој школи тренира првак државе у каратеу, 

џудоу). То заправо говори о перцепцији и људи који воде спорт, као и људи који воде школе –

само врхунски резултат је мерило успешности у смислу физичке активности. Скоро нико није 

говорио о томе колико је важно подићи свест о значају бављења физичким активностима у смислу 

очувања здравља, у смислу очувања унутрашње, али спољашње лепоте, у смислу очувања 

здравља нације. 

 Ово је такође заједнички именитељ свих интервјуа које смо обавили – јако мало се 

говорило о томе да се физичким вежбањем може бавити и на улици, с родитељима у шетњи, с 

друштвом испред зграде. Без скупих реквизита, без организованих тренинга, без лиценцираних и 

стручних тренера имамо утисак да нам се деца све мање играју. Такво стање, у којем се деца не 

играју са својим вршњацима, узрокује и осећај да нису срећни у томе што се играју када игра 

предуго траје, те долази до новог термина, веома прихваћеног међу младом популацијом, а то је 

да наша деца постају „сморенаˮ. Из тог стања сморености, које тако бенигно изгледа и симпатично 

се повезује с младима, као једна нова тенденција и специфичност нових генерација, ако дуго 

траје, мислимо да је јако лако склизнути у много тежи облик „смореностиˮ, а то је депресија која 

може имати и далекосежније и опасније последице не само по децу, него и по цело друштво 

уопште. 

 Управо зато, сматрам да је последњи сегмент и сет питања заправо и кључ решавања 

проблема у којем се налазимо. Ова анализа ће се можда и највише бавити тим питањем, јер 

сматрамо да деца нису крива за смањено учешће девојчица у физичким активностима, него је то 

искључиво кривица система који није сређен и који мора доживети своју метаморфозу уколико 

желимо да наша деца буду здрава, да расту здраво и да сутра буду здрави студенти, здрави 

родитељи здрави чиниоци нашег друштва. 

 Када говоримо о другим начинима мотивисања девојчица да се баве редовним физичким 

активностима, требало би размотрити опције веће понуде, у смислу већег ангажовања капацитета 

којима располаже рекреативни спорт. Девојчице у периоду од 11. до 14. године, а нарочито у 

средњој школи, све више занимају њихова тела, лепота, њихов статус и позиција у друштву. Зато 

се овде отвара велики простор за област рекреације која их може мотивисати да уче о исхрани, о 

утицају вежбања на њихов организам – у смислу лепшег и извајанијег тела, о томе приликом 

вежби могу и плесати, слушати своју омиљену музику, дружити се, радовати се и томе слично. 

 Питање шта би требало да се учини да би се што већи број младих бавило физичким 

вежбањем и спортом и који су кључни чиниоци у овом процесу јесте веома занимљиво питање 

које су на крају ових интервјуа учесници веома радо прихватили. Заправо овај интервју схватили 

су као прилику да кажу шта мисле, желећи да њихове предлоге неко пренесе надлежнима како би 

се ствари могле променити. Нас – као истраживаче који раде поверен посао за Покрајински 

секретаријат за спорт – идентификовали су као неког путем кога ће се можда њихова реч чути и 

тако доћи до оних који су главни доносиоци одлука, па зато овом сегменту посвећујемо значајну 

пажњу. 

 Када се говори о мотивисању девојчица да се баве физичким вежбањем и када се говори о 

њиховом раном укључивању у систем организованог вежбања и коначно када се говори о 

целоживотном вежбању, онда су сви сагласни с тим да су у првом кругу најважнији родитељи то 

јест породица, па потом професори и тренери. 
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 У другом кругу – који није нимало мање важан него онај први круг – јесу јединица 

локалане, самоуправе, носици јавних власти на градском, покрајинском и републичком нивоу. 

Оно што је можда још важније јесте и њихова жеља да се неки од њихових предлога можда нађе у 

оквиру десетогодишње стратегије развоја спорта Аутономне покрајине Војводине.  

 Када је реч о породици, учесници интервјуа били су сагласни с тим да је то сигурно најјача 

и најважнија карика у смислу формирања личности детета, радних навика и система вредности. 

Међутим, оно што је важно истаћи јесте то што је генерални утисак да се култ породице у Србији, 

који је грађен стотинама година, сиистематски урушава, без јасне идентификације ко и како то 

ради (дакле, реч је о њиховом личном утиску). Ову тему нису делегирали истраживачи, него се 

наметнула, као анализа постојећег стања у којем, како углавном родитељи кажу, не постоји 

системска брига о младима, где је школовање све горе, као и услови за школовање, где су 

наставни планови и програми превазиђени и где њихову децу у школи не спремају за будућност. 

Зато су принуђени да додатно плаћају часове и различите програме обука. Наводе да су услови у 

којима вежбају њихова деца лоши или их уопште нема, да је за бављење спортом потребно 

издвојити доста новца (нарочито ако неко има више деце и ако живи у већем граду где су 

чланарине много веће него на селу), да се деци свакодневно путем свих врста медија „сервираˮ 

лош неедукативан, чак врло проблематичан садржај. Такође, наводи се да је систем вредности у 

друштву константно урушаван од почетка деведесетих година, да је све више изазова којима су 

изложена њихова деца, те да они, као родитељи, губе своје достојанство, јер не могу да зараде 

довољно да пруже својој деци оно што би желели и оно што можда пружају други родитељи, а то 

даље утиче на односе у браку, где у патријахалној заједници када отац или „главаˮ породице не 

зарађује довољно, онда и његово самопоуздање није више онакво како би требало да буде. 

Истиче се и то да су услови у којима тренирају њихова деца лоши и да систем финансирања 

клубова није одговарајући, да нема довољно школских сала, да нема опреме и реквизита у 

школама, да јединице локалних самоуправа не поклањају довољно пажње младима који зато не 

виде своју перспективу ту – у њиховој општини, него траже нове шансе негде другде у Србији или 

све чешће у иностранству, да је због такве политике велики број младих, образованих људи 

отишло из земље, да се школе „празнеˮ, да је све мање ђака првака, да је све мање одељења 

односно ученика у одељењима, да деца тренирају у ненормалним терминима (после 21 часа), да 

имају често сваког викенда такмичења која родитељи плаћају и да путују дневно некада и по 500 

км (нпр. крену на такмичење рано ујутро, око 04 часа, а с такмичења се врате увече у 22 часа), да 

нема спортских секција у школама, да су деца као спортисти интересантни само док родитељи 

имају пара да плаћају чланарину, а кад направе неки резултат као кадети, тада нема никога да им 

помогне, јер су у систему финансирања само сениорски резултати, да фудбалски клубови односе 

највише буџета на нивоу јединица локалних самоуправа, и да се у другим спортовима праве 

вештачке екипе, где се плаћају слаби играчи из других средина, а запостављају млади играчи из 

градова и општина где играју ти тзв. странци, да нема инвестиција у отворене спортске терене, да 

се деца више не играју итд. 

 Сви ови бројни наведени разлози који су се могли чути током ових – за мене као 

истраживача – врло интересантних интервјуа, према мишљењу испитаника утичу на то да управо 

прва карика то јест породица буде урушена и да тако „оштећенаˮ деца дођу до друге карике – 

школе, где се потпуно губе и бивају препуштени изазовима улице и таблоида, који вребају са свих 

страна. 
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 Ове теме управо јесу и теме којима се далеке 1995. године бавио Комитет министара 

земаља чланица МЛАДИ И СПОРТ – ЕВРОПСКИ МАНИФЕСТО.
3
 Заменици министара усвојили су га 

12. октобра 1995. године, усагласивши га с Конвенцијом УН из 1989. године о правима деце (с чл. 

28, 29, а посебно 31, којима се признају права деце да учествују у играма и рекреацији адекватно 

узрасту детета и где се залаже за једнака права деце на спорт и рекреацију). Савет министара 

усвојио је препоруке бр. Р (92) 13 и бр. (92) 14, у вези са Европском спортском повељом и посебно 

чланом 5 (изградња темеља), као и Кодексом о спортској етици, који пружају специфична упутства 

за извођење физичких активности из спорта за младе, признајући важност равномерног развоја 

физичких и интелектуалних уметничких и моралних компоненти сваке личности. Овом 

конвенцијом посебно је наглашен допринос спорта образовању, с циљем испуњења циљева 

Бечке декларације (социјалне интеграције, здравља, развоја карактера личности, схватању етике, 

поштовање околине, културне толеранције и међународне размене). Ова конвенција донета је с 

вером у то да је потпуно нормално и у духу модерне цивилизације да свако друштво обезбеди 

младима услове за бављење физичким активностима, што обезбеђује конструктивно коришћење 

слободног времена, али и помаже у решавању многих друштвених проблема, као што су 

нетолеранција, бесциљност, насиље, алкохолизам, недозвољена употреба дроге. Наиме, 

доносиоци ове декларације били су забринути због чињенице да се физичком образовању и 

физичким активностима не посвећује довољна пажња и да нису довољно заступљени, што 

онемогућује физички развој деце и постизање физичке равнотеже. Такође, забринуло их је и то 

што млади који се не баве физичким активностима имају низак ниво физичке способности, па су 

били одлучни у намери да се у свим земљама гради партнерство, у оквиру ког ће се омогућити 

младима да се баве физичким активностима и да путем спорта уче, изражавају се и развијају 

креативност. 

 Савет министара донео је и препоруку да владе држава чланица треба да поштују 

принципе и идеје из наведеног манифеста, када дефинишу и имплементирају политику и 

активности из области спорта за младе. Када се погледа сам текст Европског манифеста – млади и 

спорт, јасно се могу препознати и контуре Закона о спорту Републике Србије, који је усаглашен са 

овом препоруком. Међутим, та усаглашеност је за сада још увек само формална, а не и суштинска, 

јер се многи делови овог манифеста не примењују. Како би била потпуно јасна политка којом би 

требало и ми да се водимо приликом израде десетогодишње стратегије, потребно је пратити већ 

дифинисани циљ, а то јесте усвајање политика којима ће се омогућити младима да развијају 

позитивне ставове према бављењу спортом и физичким активностима, у складу са Европском 

спортском повељом и Европским етичким кодексом, те тако створити основе за доживотно 

бављењем физичким активностима. Друштво, као целина, у сарадњи са свим партнерима, има 

обавезу да младима омогући да постигну овај циљ. Да би се то постигло, јавне власти и спортске 

организације треба да буду одговорне за обезбеђивање промоције и развоја политике спорта за 

младе. Јавне власти на свим нивоима одговорне су за то да обезбеде капацитете и одговарајуће 

мере, путем законске регулативе и финансијске подршке, с циљем постизања наведених циљева. 

Појам спорта, према поменутом манифесту, базиран је на идеалима хуманизма и толеранције, а 

то јесу и основне карактеристике Савета Европе. За младе, физичка активност је природна форма 

кретања, која подразумева изазов и уживање засновано на игри. За потребе овог манифеста, 

термин млади подразумева све који нису пунолетни по законима земаља чланица Савета Европе. 

                                                           
3
 Ђурђевић,Н. (2007): Јавне власти и спорт, стр. 600–606, Беоштампа, Београд, 2007. 
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Спорт у свим облицима треба да буде подједнако доступан свим младима без дискриминације, 

чиме ће се омогућити једнаке могућности и дечацима и девојчицама, уз уважавање посебних 

потреба сваког старосног узраста. Дом и породица јесу основ социјализације деце и имају 

јединствену улогу и утицај на развој активног и здравог начина живота, а школа има основни 

задатак да омогући здрав физички развој деце. Такође, требало би допринети и развоју спорта, 

тако да спорт генерално доприноси већем квалитету школског система, како би се омогућило 

равномерно физичко и интелектуално развијање младих. Сви млади треба да добију адекватно 

физичко образовање и да стекну основне спортске вештине у оквиру редовног наставног програма 

или у оквиру ваннаставних активности, чиме се утемељује свакодневно бављење физичким 

активностима. Задатак школа јесте да обезбеде здраво и безбедно окружење за бављење 

физичким активностима и да одговоре на прихватљиве нове трендове у спорту и да их прихвате, 

уколико имају образовну вредност. Све школе треба да имају неопходну и одговарајућу опрему и 

капацитете за бављење младих физичким активностима и спортом. Треба подстицати реципрочно 

и координирано коришћење спортских и градских капацитета (и отворених и затворених), ради 

максималног коришћења јавних фондова и контаката. Такође, треба омогућити приступ зеленим 

површинама и отвореним капацитетима и њихово коришћење – и у градовима и у селима, уз 

поштовање природе и омогућавање одрживог коришћења природних ресурса. Приступ спортским 

капацитетима треба да имају сви млади, укључујући и оне са инвалидитетом и осталим 

специјалним потребама. Стручњаци који се баве планирањем, архитекте и менаџери спортских 

установа треба да прођу обуку или да стекну потребне квалификације, што би им омогућило да 

одговоре на актуелне потребе и захтеве младих.  

 Једна од наредних карика у систему унапређивања спорта у јединицама локалних 

самоуправа јесте и обезбеђивање услова за доживотно бављење спортом. Да би се обезбедило 

доживотно бављење физичким активностима и спортом, неопходна је помоћ партнера и јавних 

власти, како би се обезбедило креирање партнерства ка остварењу тог циља. Спортски клубови и 

спортске организације, укључујући и школе и школске клубове, имају виталну улогу да обезбеде 

одговарајуће услове младима да повећају ниво својих способности, било на редовним часовима, 

било на такмичењима, промовишући притом и идеју доживотног бављења спортом. Остале 

волонтерске организације или организације из заједнице треба да обезбеђују додатна средства, а 

и да указују на важност бављења спортом. Комерцијалне организације могу такође да обезбеде 

додатне могућности за младе, различитим активностима које би требло да буду комплементарне 

са статутарним и волонтерским секторима. 

 

Владе треба да обезбеде одговарајућу подршку и одговарајуће ресурсе из расположивих јавних 

фондова, којима би се омогућило укључење и осталих партнера за постизање поменутих циљева и 

уопште сврхе овог манифеста. 

 На основу свега горенаведеног, може се уочити да није потребно измишљати „топлу 

водуˮ, већ је потребно у пуном капацитету применити усвојене препоруке и декларације, како 

бисмо на системски начин уредили један од најважнијих сегмената, што представља предуслов за 

оздрављење нашег друштва. 

 У претходним разматрањима, говорили смо о недостацима када је реч о спортској 

инфраструктури у школама, о недовољној опремљености справама и реквизитима постојећих 

спортских објеката у школама, о неодговарајућим плановима и програмима наставе физичког 

васпитања, о малом броју часова физичког васпитања (препорука – пет часова недељно), о 

недовољној повезаности спортских клубова и школа – у смислу заједничких активности у већем 
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ангожавању (нарочито девојчица) у систему спорта у оквиру савеза за школски спорт итд. Да би се 

кренуло у системско решавање идентификованих проблема, учесници интервјуа предложили су и 

решење које је утемељено Законом о спорту (члан 142) којим је дефинисано да Влада Републике 

Србије има обавезу доношења националне стратегије развоја спорта на десетогодишњем нивоу.  

 Овом стратегијом утврђују се:  

1) стање у области спорта – у тренутку доношења стратегије;  

2) основни принципи на којима се темељи развој спорта у Републици Србији;  

3) краткорочни, периодични и дугорочни спортско-развојни циљеви у   

 периоду за који се доноси стратегија, као и носиоци реализације тих циљева;  

4) садржина, обим и процењена вредност активности на реализовању   

 постављених спортско-развојних циљева;  

5) обавезе и задаци носилаца јавне власти свих нивоа и носилаца    

 спортских програма на реализацији постављених спортско-развојних циљева. 

  

  Средства за реализацију стратегије обезбеђују се у буџету Републике Србије, као и у буџету 

аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе.  

Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, у року од годину дана од усвајања 

стратегије, утврђују програм развоја спорта на својој територији, у складу са стратегијом, и 

достављају га надлежном министарству у року од 15 дана од дана усвајања.   

 То надаље значи да би се јединице локалних самоуправа морале максимално ангажовати 

у изради националне стратегије, како би се питања која су од виталног значаја за јединице 

локалних самоуправа нашле на агенди и биле предмет разматрања у другом кораку – у самој 

изради стратегије развоја спорта у Аутономној покрајини Војводини и у јединицама локалних 

самоуправа.  

 Други сегмент деловања, према мишљењу испитаника, јесте боље повезивање сталне 

конференције градова и општина у процесу израде стратешких докумената, како би се повезао 

читав систем – од Републике Србије, преко аутономних покрајина, па све до јединица локалних 

самоуправа, како по вертикалном, тако и по хоризонталном принципу. 

 

3. Резултати квантитативне анализе 

 

 Истраживање је спроведено у пет јединица локалних самоуправа у АП Војводини – у 

градовима Зрењанину, Суботици и Сомбору и у општинама Врбас и Мали Иђош. Укупно је 

обрађено 1.086 упитника. 

1. Питање (пол и старост деце) 

Пол 

дечак 525 

девојчица 561 
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 Просечна старост деце јесте 12 година (11.94), просечна старост само девојчица јесте иста 

(11.95). 

 

2. Изабери пет ствари од следећих, за које мислиш да су најважније у спорту! 

1. таленат;  

2. победа; 

3. редовна фискултура;   

4. угодна забава; 

5. тренинзи; 

6. осећај успеха; 

7. тешко физичко оптерећење; 

8. здрав животни стил; 

9. добро друштво; 

10. учешће на утакмицама, турнирима; 

11. слава, углед, репутација. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

571 172 642 499 882 401 96 791 631 554 85 
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 Као што видимо на графикону, пет свари које су најважније у спорту јесу следеће (међу 

њима су и тренинзи): 

1. таленат;  

3. редовна фискултура;   

5. тренинзи (17%); 

8. здрав животни стил; 

9. добро друштво. 

 

Ако анализирамо како су одговориле девојчице, а како дечаци, можемо да изведемо исти 

закључак у вези са одговорима. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

девојчице 276 72 348 262 451 201 24 412 360 284 34 

дечаци 295 100 294 237 431 200 72 379 271 270 51 
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 Сада ћемо погледати како су деца одговарала у својим срединама. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мали Иђош 64 21 62 33 82 32 7 72 55 53 7 

Суботица 54 16 60 44 73 41 4 75 67 60 5 

Врбас 80 25 90 89 127 60 18 107 106 67 13 

Сомбор 191 59 206 151 291 149 43 239 209 176 31 

Зрењанин 182 51 224 182 309 119 24 298 194 198 29 

 

 
Можемо видети да када су у питању градови Зрењанин, Сомбор и општина Мали Иђош и нема 

промена у резултатима, док се мала одступања примећују када је реч о Суботици и Врбасу. 

3. Шта мислите, колико следећи разлози утичу на одлуку Aне да иде на тренинг? 

Оцене од 1 до 5 (1: уопште није важно; 2: јако мало важно; 3: важно је и није важно; 4: важно; 5: 

јако важно) 
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У табели испод можемо видети просечне оцене по питањима: 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

2.54 4.66 3.58 4.29 2.24 3.06 4.43 3.89 3.97 

 

Као што се може видети из табеле и графикона, највећу просечну оцену добио је одговор број – 2. 

здраво је бавити се спортом (јако важно), затим одговори – 7 и 4 (важно). 

 

Ана иде на тренинг зато што... 

1. воли да победи своје противнике  

2. здраво је бавити се спортом  

3. овако ће имати боље тело, веће мишиће 

4. добро се осећа са својим пријатељима и у добром је друштву 

5. њени родитељи би желели да она игра рукомет  

6. њен идол је познати рукометаш 

7. ужива на тренинзима  

8. вешта је у рукомету  

9. жели да постане репрезентативка у рукомету 
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Девојчице су одговориле на следећи начин и може се видети да нема великих одступања у 

поређењу с комплетним узорком: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

2.40 4.70 3.43 4.35 2.15 3.08 4.48 3.96 4.03 

 

 
 

4. У току тренинга, тренер је викао на Ивану, јер је лопту бацила на погрешно место. Шта 

мислиш о томе? 

1. То је исправно, јер ће Ивана на тај начин боље запамтити, где треба да баца лопту. 

2. Било би боље да је похвали онда када лопту баца на добро место. 

3. Ивану то уопште не узнемирава.  

4. Ивани је то сигурно тешко пало. 

5. Ако мислиш да постоји неки други разлог, молим те упиши га (напиши!):  

 

1. 2. 3. 4. 5. 

654 229 42 111 99 
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Ако анализирамо то како су одговориле девојчице, а како дечаци, можемо да изведемо исти 

закључак. 

  1. 2. 3. 4. 5. 

девојчице 318 120 19 64 61 

дечаци 336 109 23 47 38 

 

 
 

Сада ћемо погледати како су деца одговарала у својим срединама. 

 

1 2 3 4 5 

Мали Иђош 63 22 3 8 7 

Суботица 47 37 1 13 9 
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Врбас 104 26 7 15 9 

Сомбор 219 63 15 32 34 

Зрењанин 221 81 16 43 40 

 

 
Уколико анализирамо дате одговоре, можемо доћи до закључка да је забрињавајуће велики 

проценат одабраних одговора био усмерен на то да је за децу прихватљиво понашање тренера да 

виче на онога ко погреши, како се та грешка не би понављала. Када упоредимо резултате из 

квалитативне анализе, где су тренери сматрали да је потпуно оправдано кажњавати дете 

додатним вежбама, јер сматрају да је то заправо мотивишући фактор, онда можемо рећи да се у 

клубовима, па и у школи гаји култ „спартанскогˮ приступа, да се грешке сурово кажњавају и да су 

такви поступци општеприхваћени као добри. Међутим, када је подршка родитеља у питању, 

очекивања деце су сасвим супротна, јер више од 54% деце одговорило је да сматрају да ће 

родитељи детету које освоји четврто место на такмичењу рећи: „Честитам ти! Био си јако добар!ˮ 

Оваква контрадикторност нас наводи на закључак да се деца на тренингу прилагођавају 

општеприхваћеним стиловима понашања, нарочито тренера, а да заправо и када погреше очекују 

да им се упуте охрабрење и речи подршке да ће следећи пут бити боље. 

 

5. Милица је освојила четврто место на такмичењу пливачица. Шта мислиш, шта јој је рекао 

отац?  

1. Честитам ти! Била си јако добра! 

2. Било је лепо, али ако би још више трудила, могла би и победити на такмичењу! 

3. Потруди се више, да би следећи пут освојила медаљу! 

4. Зашто уопште идеш на тренинг, када ниједну медаљу ниси способна да освојиш! 

5. Уколико не изабереш ниједан од понуђених одговора од 1 до 4, тј. ако мислиш нешто 

друго –напиши!  

 

1. 2. 3. 4. 5. 

603 361 82 11 50 
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  1. 2. 3. 4. 5. 

девојчице 352 158 33 3 25 

дечаци 251 203 49 8 25 
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Сада ћемо погледати како су деца одговарала у својим срединама. 

 

1 2 3 4 5 

Мали Иђош 57 27 4 1 4 

Суботица 57 34 6 1 4 

Врбас 99 45 12 2 4 

Сомбор 172 134 23 5 21 

Зрењанин 218 121 37 2 17 

 

 
 

 Уколико се упореде одгвори деце из различитих средина, јасно се види да нема разлике у 

погледу тога да деца очекују од својих родитеља да буду благи, да их подржавају, чак и када она 

нису савршена и набоља, што заправо јесу потпуно нормална очекивања. Уколико се упореди с 

претходним питањем, видимо да деца у клубовима и школи прихватају то да ако желиш да будеш 

најбољи, онда мораш пристајати и на то да неко виче на тебе и да те критикује, без свести о томе 

да се до исправке грешке може доћи и другим инструментима, а не викањем на играчицу.  

6. Драгана не воли часове фискултуре. Шта мислиш, шта је разлог за то? 

1. Досадно јој је, има јако пуно вежби гимнастике. 

2. Осећа се неспретном. 

3. Нелагодно јој је да вежба с дечацима. 

4.  Није добра атмосфера на часовима. 

5. Не воли да трчи. 

Уколико, према твом мишљењу, постоји и други, важнији разлог, напиши га. 

6. Други разлог (напиши!) 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

474 550 315 257 458 131 77 

 

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

девојчице 216 314 191 150 229 118 38 

дечаци 258 236 124 107 229 13 39 
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Сада ћемо погледати како су деца одговарала у својим срединама. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Мали Иђош 40 46 24 23 46 14 6 

Суботица 46 56 14 30 51 11 6 

Врбас 69 72 43 31 69 20 7 

Сомбор 171 175 107 91 147 46 24 

Зрењанин 148 201 127 82 145 40 34 

 

 
 Из приложених одговора, јасно се уочава да деца сматрају да један од главних узрочника 

за то што девојчице избегавају да раде наставу физичког васпитања јесте то што се осећају 

неспретне и што им се не допада да раде гимнастику. Будући да је у истраживању учествовало 

највише девојчица узраста 12,13 година, јасно се може видети и корелација са одговорима 

професора физиког васпитања да наставни план и програм за реализацију наставе физичког 

васпитања није одговарајући, нарочито када је реч о програму за гимнастику. Наиме, професори 

су навели примедбу да би било много боље да деца вежбају вежбе на справама у нижим 

разредима основне школе, када су много мањи, лакши и када би им било лакше да савладају 

елементе гимнастике односно рада на справама. То надаље имплицира да се девојчице тог 

узраста осећају неспретно и да једноставно не верују да су способне да ураде неке од елемената 

из гимастике. 

7. Александра воли часове фискултуре! Према твом мишљењу, зашто?  

1. Воли да трчи и да ради вежбе. 

2. На крају часа увек играју нешто.  

3. Од часова фискултуре биће јача и здравија. 

4. Када вежба, не мора да учи и да седи на часовима.  

5. Професор је доброг расположења, много се смеју, јако је добра атмосфера.  

6. Биће снажнија, имаће веће мишиће и боље ће изгледати.  
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Уколико, према твом мишљењу, постоји и други, важнији разлог, напиши га. 

7. Други разлог (напиши!) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

665 357 663 222 435 166 40 

 

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

девојчице 364 182 364 121 278 49 23 

дечаци 301 175 299 101 157 117 17 
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Сада ћемо погледати како су деца одговарала у својим срединама. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Мали Иђош 60 29 63 8 40 11 6 

Суботица 59 45 46 25 55 8 3 

Врбас 97 53 95 38 49 21 4 

Сомбор 202 110 217 92 132 76 6 

Зрењанин 247 120 242 59 159 50 21 

 

 
Код овог питања примећује се мало одступање, када посматрамо одговоре из Врбаса. 

8. Шта мислиш, зашто једна девојчица престаје да се бави спортом? 

1. Јер су родитељи забринути што касно увече сама долази кући. 

2. Превелика је месечна чланарина, јако пуно кошта опрема и присуство на такмичењима. 

3. Девојчица није довољно спретна за улазак у прву екипу, због тога је тренер занемарује на 

тренинзима. 

4. Девојчица није довољно спретна за улазак у прву екипу, због тога је њене другарице 

омаловажавају. 

5. Тренинзи су претешки. 

6. Није добра атмосфера на тренинзима. 

7. Њене другарице је исмејавају због тренинга. 

8. Не воли стил рада тренера, јако пуно виче на њих. 

9. Изабраће другу спортску дисциплину, нешто друго је више занима.  

10. Превише је викенда када су такмичења и утакмице, више би волела да се мало одмара.  

11. Мора да иде на додатне часове и нема времена за спорт. 

12. Други разлог (напиши). 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

339 373 302 295 248 347 372 374 579 223 356 62 
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  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

девојчице 187 188 155 152 124 203 179 202 327 124 198 26 

дечаци 152 185 147 143 124 144 193 172 252 99 158 36 
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Сада ћемо погледати како су деца одговарала у својим срединама. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мали Иђош 35 26 28 27 19 38 36 33 58 16 32 11 

Суботица 25 43 28 22 17 39 22 40 53 26 40 4 

Врбас 53 57 44 38 37 47 55 47 86 35 51 3 

Сомбор 112 114 104 101 85 103 136 135 188 73 116 22 

Зрењанин 114 133 98 107 90 120 123 119 194 73 117 20 

 

 
 

 Одговори на ова питања су можда сада још више потврдили нашу тезу да деца, без обзира 

на то што су рекла да је потпуно оправдано да тренер виче на дете када погреши, заправо не 

оправдавају такво понашање тренера. Наиме, као разлог за престајање да се баве спортом, поред 

скупе чланарине и опреме, најчешће наводе и то што њима заправо и не одговара рад тренера 

који је агресиван, као ни односи унутар клуба, јер доживљавају непријатне ситуације због својих 

другарица из клуба.  

 

 У одговорима на ово питање јасно се могу идентификовати разлози зашто девојчице 

напуштају спорт (нпр. висина цене чланарина, незадовољство радом тренера и лошим односима у 

клубу). Уколико се пажљиво тумаче резултати тестирања, темељени на одговорима деце у вези с 

начинима рада тренера, јасно се може видети да је однос наставника или тренера кључан у 

доношењу одлуке да ли ће девојчице наставити да тренирају или не. Стога, поставља се и питање 

јасно исказане потребе већег укључивања професорки физичког васпитања и жена тренера у рад с 

девојчицама. 
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9. Да ли си ти икад престао да се бавиш неким спортом, или си мењао спортску дисциплину? 

НИСАМ ЈЕСАМ 

404 597 

 

 
Као што се види на графикону, висок проценат деце (60%) престао је да се бави спортом или је 

мењао дисциплину. 

Појединачно гледано, видимо да је више девојчица престало да се бави спортом. 

  НИСАМ ЈЕСАМ 

девојчице 203 323 

дечаци 201 274 
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Разлоге за престанак бављења спортом можемо груписати у следеће: 

 

Сада ћемо погледати како су деца одговарала у својим срединама. 

 

Мали Иђош Суботица Врбас Сомбор Зрењанин 

досадан спорт 12 8 16 47 18 

сувише мали за спорт 2 1 1 2 1 

хтео сам да пробам нешто ново 6 8 8 25 22 

престао да ми се свиђа спорт 3 5 6 17 22 

неодговарајућа дисциплина 10 13 6 25 18 

због путовања 3 1 9 12 5 

укинут је спорт 2 2 1 5 1 

касни доласци кући 4 4 3 5 3 

због тренера 11 6 5 15 12 

због школе 6 6 15 19 15 

висока чланарина 3 2 3 3 2 

због осталих чланова клуба 2 4 2 9 7 

лоша атмосфера 3 2 2 2 10 

због здравља 0 1 7 15 9 

 

досадан спорт 101 

сувише мали за спорт 7 

хтео сам да пробам нешто ново 69 

престао је да ми се свиђа спорт 53 

неодговарајућа дисциплина 72 

због путовања 30 

укинут је спорт 11 

касни доласци кући 19 

због тренера 49 

због школе 61 

висока цена чланарина 13 

због осталих чланова клуба 24 

лоша атмосфера 19 

због здравља 32 
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 Најчешћи одговор на питање да ли су девојчице мењале спорт био је „даˮ, што значи да су 

деца мењала и више спортова, пре него су одлучила да се задрже на одређеном спорту. Разлози 

за такве одлуке најчешће јесу лоше одабран спорт, неодговарајућа спортску дисциплину и досада.   

 Деца су својим одговорима веома прецизно идентификовала проблем непостојања 

квалитетних програма за рану идентификацију талената, али и за препоруке којим би се спортом 

дете могло бавити. То је разлог зашто они сами мењају често спортове и „траже сеˮ, како би 

нашли спорт који им одговара. Ова чињеница нас даље упућује на то да постоји велика потреба за 

стручним мишљењем, мишљењем „људи из струкеˮ, који би морали – користећи тестирања у 

оквиру школског програма – да препознају афинитете ученика, те да их на основу њих упуте у 

клубове који се баве баш тим спортом за који дете има афинитета. 

 

10. Ако се ТИ и сада бавиш спортом, односно редовном фискултуром, одговори на следећа 

питања: 

Шта највише волиш на тренинзима? Шта те мотивише на то да се редовно бавиш спортом?  

Шта волиш? Мотивација? 

722 261 
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  Шта волиш? Мотивација? 

девојчице 384 137 

дечаци 338 124 

 

Одговори на прво питање могу се груписати у неколико група. 

Вежбе 49 

Да нешто научим 30 

Добар осећај, здравље 55 

Добро друштво 75 

Када напредујем 27 

Сам спорт 52 

Такмичења 23 

Тренинг 40 

Тренера 31 

Идол 39 
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Преглед по срединама 

 

Мали Иђош Суботица Врбас Сомбор Зрењанин 

Вежбе 5 10 8 16 10 

Да нешто научим 3 7 6 12 2 

Добар осећај, здравље 3 12 20 17 3 

Добро друштво 11 22 25 8 9 

Када напредујем 2 12 3 8 2 

Сам спорт 7 4 4 27 10 

Такмичења 3 5 7 4 4 

Тренинг 11 6 5 8 10 

Тренера 0 6 6 12 7 

Идол 0 0 4 25 10 
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Одговори на друго питање такође се могу груписати у неколико група. 

 

Активан, здрав живот 54 

Да нешто научим 31 

Да постанем бољи 42 

Да постанем успешан 36 

Да се бавим оним што волим 22 

Друштво, забава 79 

Зарада у будућности 18 

Идол 40 

Победа на утакмицама 40 

Сам спорт 76 
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 Најчешћи одговор на постављено питање јесте да се девојчице највише баве спортом због 

друштва и забаве, а то је и најчешћи одговор и дечака. Ово нам говори и да друштво у којем се 

девојчице крећу и те како може да има пресудну улогу којим ће се спортом бавити (један од 

резултата квалитативне анализе коју смо спровели). Дакле, девојчицама није приоритет 

постизање врхунског спортског постигнућа, већ забава и уживање у ономе што раде. Веома је 

опасно то што смо већ навели – да је читав систем спорта, нарочито у школи и у клубовима који се 

баве малом децом, фокусиран на такмичење. Наиме, управо због те чињенице, многа деца 

доживљавају разочарање, а амбиције тренера и управе клубова не поклапају се са жељама деце. 

Једни желе резултат, а деца желе да вежбају због среће, дружења и радости. Због овог 

непоклапања у тежњама, велики број деце мења спорт или чак одустаје од сваког облика 

вежбања, што показују и одговори на претходно питање. 

 

11. Којим се спортом ТИ тренутно бавиш, које редовне фискултурне активности обављаш? 

 

Тренутни спорт? Редовне активности? 

758 196 
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  Тренутни спорт? Редовне активности? 

девојчице 384 98 

дечаци 374 98 

 

Као што видимо на графикону, 79% деце навело је којим спортом се тренутно бави (укупно 28 

спортова), те у табели испод видимо који су то спортови. 

1 аикидо 11 

2 аеробик 1 

3 атлетика 25 

4 балет 6 

5 бокс, кик-бокс 9 

6 ватерполо 15 

7 веслање 5 

8 гимнастика 36 

9 јахање 5 

10 карате 22 

11 кошарка 47 

12 мачевање 3 

13 ММА 1 

14 одбојка 184 

15 плес 9 

16 пливање 45 

17 рвање 5 

18 рукомет 33 
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19 спортско пењање 7 

20 стони тенис, тенис 6 

21 теквондо 23 

22 теретана 3 

23 фитнес 3 

24 фолклор 20 

25 фудбал 153 

26 хип-хоп 3 

27 хокеј 4 

28 џудо 15 

 
 Примећујемо да је одбојка најпопуларнији спорт, затим следи фудбал. 

 Одбојка је најзаступљенија када је реч о девојчицама, док је фудбал најзаступљенији када 

су у питању дечаци. Када се анализирају разлози зашто је баш одбојка најпопуларнија код 

девојчица, из квалитативне анализе односно из разговора с професорима и тренерима, сазнали 

смо да девојчице више од дечака воле да раде у тиму и да важбају тимски, али и да у том 

вежбању не желе да имају физички контакт током игре. 
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 Дакле, аутоматски се одбацују кошарка и рукомет, док се одбојка идеално уклапа у оно 

што оне желе. Коначно, разлог више зашто девојчице бирају одбојку (нарочито оне које имају 

потенцијал да буду високе) јесте и грациозност којом се одликују одбојкашице. Оно што је за њих 

можда и најважније јесте то што вежбањем овог спорта – оне не губе на женствености.  

 Такође, на графикону се може уочити да се 21% деце, поред редовног спорта, бави још 

неким активностима, међу којима су вежбање и трчање најзаступљенији. Вежбање је 

најзаступљеније код девојчица, док се трчањем више рекреирају дечаци. 

Преглед спортова по срединама 

 

 

Мали Иђош Суботица Врбас Сомбор Зрењанин 

аикидо       8 3 

аеробик       1   

атлетика 2 2 4 4 13 

балет 1 2 1   2 

бокс, кик-бокс   1 4 2 2 

ватерполо   3   12   

веслање         5 

гимнастика   6 3 18 9 

јахање       5   

карате 6 3 7 4 2 

кошарка 4     23 20 

мачевање   1 2     

ММА       1   

одбојка   22 25 49 88 

плес       4 5 

пливање 2   10 19 14 

рвање       3 2 

рукомет       9 24 

спортско пењање   2 5     

стони тенис, тенис   3 1   2 

теквондо         23 

теретана         3 

фитнес       3   

фолклор 9 1 6 4   

фудбал 31 14 19 48 41 

хип-хоп       3   

хокеј       4   

џудо     3 12   

 



Active Girls, подршка спорту и физичкој активности девојчица 

 

Истраживач доц. др Драган Атанасов 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пројекат „Подршка спорту и физичкој активности девојчица – Активне девојчице“ 

имплементиран у оквиру Интерег ИПА Програм прекограничне сарадње Мађарска-

Србија 2014-2020 

 

 

Ова публикација је одштампана уз финансијску подршку Европске уније. За садржај ове 

публикације је одговоран искључиво Покрајински секретаријат за спорт и омладину и садржај 

овог документа не одражава званично мишљење Европске уније и/или Управљачког тела.  

 

 

 

  

 

 


