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Abstract: Open data is a new concept in the development of e-government. It stands for a public 
sector information which is available for distribution and usage without any restrictions. In this 
paper we address the existing initiatives regarding publication of data related to the sport and 
physical education and present the analysis of the current state in this area. Moreover, we 
present the ways how open government data can be exploited in light of improvement of physical 
education and health with usage of modern information technology tools. We will show how 
providing access to any information on sport activities, especially through open government 
data, will continue to empower citizens and every stakeholders with modern applications in this 
area. Furthermore, we reveal the potential of open data for this purpose, emphasizing the 
possibilities that can be fulfilled by their utilization through attracting and motivating all relevant 
stakeholders. 
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Абстракт: Отворени подаци су нови концепт у развоју е-управе. Они означавају 
информације  јавног сектора које су доступне за дистрибуцију и употребу без икаквих 
ограничења. У овом раду се бавимо постојећим иницијативама у вези са објављивањем 
података везаних за спорт и физичко васпитање и представљамо анализу тренутног стања 
у овој области. Такође, представљамо начине на које се подаци отворене управе могу 
искористити у светлу унапређења физичког васпитања и здравља уз коришћење 
савремених алата информационих технологија. Показаћемо како ће омогућавање 
приступа информацијама о спортским активностима, посебно путем отворених података 
управе, наставити да оснажује грађане и све заинтересоване стране савременим 
апликацијама у овој области. Такође, откривамо потенцијал отворених података за ову 
сврху, наглашавајући могућности које се могу испунити њиховим коришћењем кроз 
привлачење и мотивисање свих релевантних заинтересованих страна. 
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