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Стратегија школског спорта у Аутономној покрајини Војводини једногласно 

је усвојена 5. децембра 2013. године у Скупштини АП Војводине, гласовима 

свих покрајинских посланика. Овај стратешки план, јединствен не само 

у АП Војводини и Републици Србији, већ и у читавом региону, има за циљ 

унапређење и побољшање наставе физичког васпитања и ваннаставних 

активности, односно реафирмацију школских спортских секција пре свега, 

као и система школских спортских такмичења у основним школама.

Још један од битних разлога за ову Стратегију јесте и наша намера да у мају 

2014. године вратимо међу наше школарце Спортску олимпијаду школске 

омладине Војводине – СОШОВ, некада прву и највећу школску спортску 

олимпијаду у држави, а која се приближила неславном јубилеју од 25 година 

неодржавања, односно укидања. Желимо да поново имамо војвођанске 

школске олимпијске такмичаре и прваке, јер је школски спорт и сама настава 

физичког васпитања своје корене имала управо у Војводини, где је овај 

предмет, захваљујући познатом и упорном педагогу Ђорђу Натошевићу, био 

уведен као обавезан још средином шездесетих година 19. века.

Вежбање не сме да буде привилегија и социјална категорија, већ право 

сваког детета да здраво одраста, јер ће сутра бити ослонац нашег друштва. 

Зато је, по нама, школски спорт питање јавног здравља, стварање здравог, 

радно способног и ментално стабилног становништва, а не олимпијске 

медаље. Наравно, ова два циља се међусобно не искључују, напротив, што је 

шира база систематског и континуираног рада са школском децом већ од 

нижег школског узраста, резултат ће бити бољи.

Кроз реализацију Акционог плана Стратегије развоја школског спорта 

у АП Војводини, а у сарадњи са Савезом за школски спорт Војводине, 

Покрајинским заводом за спорт и медицину спорта, Факултетом за спорт и 

физичко васпитање, Удружењем предагога физичког васпитања Војводине, 

Институтом за јавно здравље Војводине, Покрајинским секретаријатом за 

образовање, управу и националне заједнице, Покрајинским секретаријатом за 

здравство, социјалну политику и демографију, школама, јединицама локалне 

самоуправе и Радном групом коју чине еминентни стручњаци из области 

спорта, трудићемо се да нашој деци, стубу наше будућности, омогућимо 

правилнији развој, а самим тим и здравији живот.

Мариника Тепић, 

Покрајинска секретарка за спорт и омладину 

Аутономне покрајине Војводине

УВОДНА РЕЧ
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1. УВОД

 За што Стра те ги ја раз во ја школ ског 

спор та у АП Вој во ди ни?

Фи зич ко вас пи та ње и школ ски спорт има ју 

бо га ту тра ди ци ју у Вој во ди ни. Нај ви ше за слу-

га за уво ђе ње фи зич ког васпитањa у шко ле и 

ње го ву по пу ла ри за ци ју има ве ли ки пе да гог 

и про све ти тељ, др Ђор ђе На то ше вић (1821–

1887). Као ди рек тор Срп ске пра во слав не ве-

ли ке гим на зи је у Но вом Са ду, На то ше вић је 

још 1853. го ди не увео ре дов ну на ста ву фи-

зич ког вас пи та ња. Пред мет је био оба ве зан за 

све уче ни ке1, оце не су би ле опи сне, а уско ро 

су на ба вље не и по треб не гим на стич ке спра-

ве. Ова кво по зи ци о ни ра ње школ ског фи зич ког 

вас пи та ња, пред ста вља је дин ствен по ду хват и 

ка да се има у ви ду раз вој школ ског фи зич ког 

вас пи та ња у це лом ре ги о ну (Бе рар и Ми ло ше-

вић, 2009). Фи зич ко вас пи та ње у вој во ђан ске 

основ не шко ле по чи ње да се уво ди ше зде се-

тих го ди на 19. ве ка. Школ ске 1862/63. го ди не у 

1  Сви тер ми ни упо тре бље ни у овом до ку мен ту ко ји су 
на ве де ни у му шком ро ду мо гу да се ко ри сте и у жен ском 
ро ду.

сом бор ској срп ској основ ној шко ли уве де на је 

„гим на сти ка”, на ред не го ди не у Вр шцу, а прет-

по ста вља се да је на ста ва фи зич ког вас пи та ња 

тих го ди на би ла за сту пље на и у Зе му ну, Пан-

че ву, Но вом Са ду, Срем ским Кар лов ци ма, Ве-

ли кој Ки кин ди, Су бо ти ци, Бе лој Цр кви, Сен ти 

(Бе рар и Ми ло ше вић, 2009). За у зи ма њем др 

Ђор ђа На то ше ви ћа, 1865. го ди не на ста ва фи-

зич ког вас пи та ње по ста је оба ве зан пред мет у 

срп ским основ ним шко ла ма. Три го ди не ка-

сни је, оза ко ње на је оба ве зна на ста ва и оце-

њи ва ње фи зич ког вас пи та ња у свим основ ним 

шко ла ма (Пре ви шњи Кра љев ски Ре скрипт, 

1868). У исто вре ме, фи зич ко вас пи та ње се 

ма сов ни је уво ди и у сред ње шко ле у Вој во ди-

ни. Ре ал на гим на зи ја у Вр шцу је 1863. го ди не 

уве ла пред мет фи зич ко вас пи та ње, а др жав на 

гим на зи ја у Ки кин ди од 1877. го ди не има по-

себ ну гим на стич ку дво ра ну. У Гра ђан ској шко-

ли у Ста ром Бе че ју 1894. го ди не фор ми ра на је 

„Ђач ка гим на стич ка дру жи на”. Ор га ни зо ва на 

су школ ска и оп штин ска спорт ска так ми че ња, 

као и ме ђу школ ски спорт ски су сре ти. У Но вом 

Са ду је 1936. го ди не све ча но отво ре но Ђач ко 

игра ли ште, из у зет но уре ђен спорт ски и школ-

ско-на став ни обје кат, где су по ред ре дов не 

на ста ве фи зич ког вас пи та ња, одр жа ва ни тре-

нин зи и так ми че ња уче ни ка спор ти ста. Пр ве 

ба но вин ске сред њо школ ске игре са сле том и 

атлет ским так ми че њи ма одр жа не су у Но вом 

Са ду, ма ја 1939. го ди не, уз уче шће так ми ча ра 

из 16 шко ла Ду нав ске Ба но ви не (По пов и Ба-

шић, 1996). 

Тач но 30 го ди на ка сни је, 1969. го ди не, по-

кре нут је си стем школ ских спорт ских так ми-

че ња у Вој во ди ни, по пу лар ни СО ШОВ (Спорт-

ска олим пи ја да школ ске омла ди не Вој во ди не), 

а 1970. го ди не, у Но вом Са ду, одр жа на је пр ва 

школ ска олим пи ја да. 

На бо га тој тра ди ци ји, и у су срет но вим иза зо-

ви ма, раз ви ја ју се са вре ме но фи зич ко вас пи та ње 
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и спорт у Вој во ди ни. Ва же ћа за кон ска ре гу ла ти-

ва иден ти фи ку је спорт као де лат ност од по-

себ ног ин те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју2. Спорт 

об у хва та све об ли ке фи зич ке ак тив но сти ко ји, 

кроз нео р га ни зо ва но или ор га ни зо ва но уче шће, 

има ју за циљ из ра жа ва ње или по бољ ша ње фи-

зич ке спрем но сти и ду хов ног бла го ста ња, ства-

ра ње дру штве них од но са или по сти за ње ре зул-

та та на так ми че њи ма свих ни воа3. 

Ба вље ње фи зич ким вас пи та њем и спор том 

пред ста вља фун да мен тал но људ ско пра во за 

све, као и су штин ски еле ме нат це ло жи вот ног 

обра зо ва ња у це ло куп ном обра зов ном си сте-

му 4. У чла ну 4. За ко на о спор ту ис ти че се да 

сва ко има пра во да се ба ви спор том. „Ба вље ње 

спор том мо ра би ти ху ма но, сло бод но и до бро-

вољ но, здра во и без бед но, у скла ду са при род-

ном сре ди ном и дру штве ним окру же њем, фер, 

то ле рант но, етич ки при хва тљи во, од го вор но, 

не за ви сно од зло у по тре ба и ци ље ва ко ји су су-

прот ни спорт ском ду ху и до ступ но свим гра-

ђа ни ма под јед на ким усло ви ма, без об зи ра на 

уз раст, ни во фи зич ких спо соб но сти, сте пен 

евен ту ал не ин ва лид но сти, пол и дру го лич но 

свој ство”. 

Ба вље ње спор том мо же осна жи ти де цу и мла-

де, не са мо са аспек та фи зич ког здра вља, већ и 

ка да је реч о пси хо-со ци јал ном раз во ју, ја ча њу 

са мо по што ва ња, раз во ју од го вор но сти, ис трај-

но сти и са рад нич ких ве шти на, усва ја њу по зи-

тив них вред но сти и бо љем школ ском успе ху. 

Осим то га, ба вље ње спор том пред ста вља ва-

жно сред ство пре вен ци је ри зич них по на ша ња 

мла дих, по пут пу ше ња, зло у по тре бе ал ко хо ла и 

дро га, и ма ло лет нич ке де ли квен ци је. Ан га жо-

ва ње у спор ту мо же ко ри го ва ти фак то ре ко ји 

2  За кон о спор ту, ”Сл. гла сник РС”, бр. 24/2011
3  За кон о спор ту, чл. 3 и Euro pean Sports Char ter, чл. 2
4  In ter na ti o nal Char ter of Physi cal Edu ca tion and Sport, 
1978

до при но се де ли квент ном по на ша њу мла дих, 

као што су не до ста так по зи тив них узо ра, не до-

ста так са мо ди сци пли не и до са да. 

На ни воу ло кал не за јед ни це и дру штва у 

це ли ни, спорт мо же зна чај но до при не ти про-

мо ци ји здра вља и пре вен ци ји хро нич них не-

за ра зних бо ле сти, раз во ју обра зо ва ња де це и 

мла дих, род ној рав но прав но сти и осна жи ва њу 

же на, мо же под ста ћи ин клу зи ју и бла го ста ње 

осо ба са ин ва ли ди те том, и би ти ва жан фак тор 

у пре вен ци ји кон фли ка та и из град њи ми ра5. 

Ре зо лу ци ја Европ ског пар ла мен та о раз во ју и 

спор ту (Re so lu tion on De ve lop ment and Sport) 

из 2005. го ди не та ко ђе на гла ша ва зна чај не 

обра зов не и со ци јал не функ ци је спор та и ње-

гов зна чај не са мо за фи зич ки раз вој по је ди на-

ца, већ и ка да је реч о про мо ци ји со ци јал них 

вред но сти као што су тим ски дух, фер так ми-

че ње, са рад ња, то ле ран ци ја и со ли дар ност. 

По ред оп штег ин те ре са у обла сти спор та, 

За кон о спор ту у чла ну 134. иден ти фи ку је по-

тре бе и ин те ре се гра ђа на Ауто ном не по кра-

ји не у обла сти спор та, за чи је оства ри ва ње се 

обез бе ђу ју сред ства у бу џе ту Ауто ном не по-

кра ји не. Ме ђу овим по тре ба ма и ин те ре си ма, 

по себ но ме сто за у зи ма ју: 

•  про мо ци ја и под сти ца ње ба вље ња 

гра ђа на спор том, по себ но де це, омла-

ди не, же на и осо ба са ин ва ли ди те том, 

и 

•  ор га ни зо ва ње и одр жа ва ње школ ских 

спорт ских так ми че ња на ни воу Ауто-

ном не по кра ји не. 

Под сти ца ње школ ског спор та мо же пред-

ста вља ти ефек тив ну стра те ги ју про мо ци је и 

под сти ца ња ба вље ња спор том де це и омла ди-

не у Ауто ном ној по кра ји ни Вој во ди ни, са свим 

5  Har nes sing the Po wer of Sport for De ve lop ment and Pe-
a ce, 2008
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оче ки ва ним ко ри сти ма по по је дин це, ло кал не 

за јед ни це и По кра ји ну у це ли ни. Та ко ђе, мо-

же до при не ти ома со вље њу спор та и ства ра њу 

ши ро ке ба зе за раз вој вр хун ског спор та. Пре-

по зна ју ћи зна чај раз во ја школ ског спор та, По-

кра јин ски се кре та ри јат за спорт и омла ди ну 

офор мио је Рад ну гру пу за из ра ду Стра те ги је 

раз во ја школ ског спор та у АП Вој во ди ни, за 

пе ри од 2013–2017. го ди на. За чла но ве Рад не 

гру пе, 16. ок то бра 2012. го ди не,име но ва ни су 

еми нент ни струч ња ци из обла сти школ ског 

спор та и фи зич ког вас пи та ња у Вој во ди ни, 

ра де ћи у окви ру три ми ни-ти ма: тим за прав-

ни оквир, тим за фи зич ко вас пи та ње и тим за 

школ ска спорт ска так ми че ња, са ци љем при-

ку пља ња и из ра де рад ног ма те ри ја ла. Рад-

на вер зи ја Стра те ги је пред ста вље на је јав но-

сти пу тем окру глих сто ло ва, ор га ни зо ва них 

у оп шти на ма и гра до ви ма АП Вој во ди не, уз 

уче шће пред став ни ка је ди ни ца ло кал них са-

мо у пра ва, стру ков них удру же ња (про фе со ра 

фи зич ког вас пи та ња, на став ни ка раз ред не на-

ста ве, ди рек то ра шко ла) и спорт ских рад ни ка. 

Уз ува жа ва ње њи хо вих ми шље ња и пре по ру-

ка, на за вр шној кон фе рен ци ји у Но вом Са ду, 

Стра те ги ја до би ја сво ју ко нач ну вер зи ју, ко ја 

се упу ћу је на раз ма тра ње Вла ди АП Вој во ди не 

и усва ја ње Скуп шти ни АП Вој во ди не. 

Стра те ги ја раз во ја школ ског спор та до но си 

се за пе ри од од че ти ри го ди не (2013 – 2017), 

а по ње ном усва ја њу из ра ди ће се Ак ци о ни 

план ре а ли за ци је Стра те ги је раз во ја школ ског 

спор та у АП Вој во ди ни.

Стра те ги ја се од но си на раз вој школ ског спор та 

у основ ним шко ла ма на те ри то ри ји АП Вој во ди-

не. У кон тек сту Стра те ги је и пра те ћих до ку ме на-

та, под школ ским спор том се под ра зу ме ва ју све 

ван на став не, сло бод но иза бра не фи зич ке/спорт-

ске ак тив но сти уче ни ка за чи ју по ну ду и ква ли тет 

су од го вор не шко ле. Не ке од ме ра пред ло же них 

Стра те ги јом од но се се на уна пре ђе ње школ ског 

фи зич ког вас пи та ња, с об зи ром да оно пред ста-

вља осно ву за раз вој школ ског спор та и да их по-

ве зу ју за јед нич ки ци ље ви: до при нос це ло ви том и 

склад ном раз во ју и фор ми ра њу ак тив ног жи вот-

ног сти ла уче ни ка. Школ ски спорт пред ста вља, 

пре све га, про ши ре ње и до пу ну оба ве зног ку ри-

ку лу ма (на став ног пла на и про гра ма, али и свих 

ис ку ста ва уче ња у шко ли) фи зич ког вас пи та ња у 

основ ној шко ли, али и сред ство чвр шћег по ве зи-

ва ња шко ле и ло кал не за јед ни це, укљу чу ју ћи и 

спорт ске клу бо ве и са ве зе.
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2.  ПО ЛА ЗНЕ ОСНО ВЕ 

ЗА ИЗ РА ДУ 

СТРА ТЕ ГИ ЈЕ

 Фи зич ка ак тив ност и спорт у 

функ ци ји јав ног здра вља

Ак ту ел не про це не оче ки ва ног тра ја ња жи-

во та на шу зе мљу свр ста ва ју на 76. по зи ци ју од 

укуп но 198 ран ги ра них зе ма ља у све ту6. Пре ма 

по да ци ма из 2006. го ди не, у Ср би ји је ско ро 

сва ки пе ти ста нов ник го ја зан (18.6%), сва ки 

тре ћи ста нов ник пу ши (33.6%), око 40% сва-

ко днев но или по вре ме но кон зу ми ра ал ко хол, 

а ско ро по ло ви на ста нов ни штва има хи пер-

тен зи ју (46.5%) (Здра вље ста нов ни ка Ср би је: 

ана ли тич ка сту ди ја 1997–2007, 2008). Упр кос 

еви дент ним по ма ци ма у од но су на ис тра жи-

ва ње из 2000. го ди не, фи зич ка ак тив но сти 

ста нов ни штва је на ве о ма ни ском ни воу: чак 

74.3% ста нов ни ка Ср би је ни је до вољ но фи-

зич ки ак тив но (ми сли се на ба вље ње фи зич-

ком ак тив но шћу три пу та не дељ но). Као и у 

6  Uni ted Na ti ons, De part ment of Eco no mic and So cial Af-
fa irs, Po pu la tion Di vi sion, 2011

европ ском ре ги о ну, во де ћи узрок смр ти у Ср-

би ји чи не хро нич не не за ра зне бо ле сти: ви ше 

од 85%. У струк ту ри мор та ли те та на бо ле сти 

ср ца и крв них су до ва от па да 56%, на дру гом 

ме сту се на ла зе ма лиг на обо ље ња (19%), а то-

ком по след ње де це ни је зна ча јан по раст бе ле-

жи и ди ја бе тес као узрок смр ти. 

Ва жно је на гла си ти да фи зич ка не ак тив-

ност пред ста вља че твр ти по зна ча ју фак тор 

ри зи ка ка да је реч о хро нич ним не за ра зним 

бо ле сти ма, од мах по сле пу ше ња, хи пер тен зи-

је и ви со ког ни воа ше ће ра у кр ви7. Про це њу је 

се да је фи зич ка не ак тив ност глав ни узрок за 

от при ли ке 21–25% кан це ра гру ди и де бе лог 

цре ва, 27% слу ча је ва ди ја бе те са и око 30% 

ис хе миј ске бо ле сти ср ца (нај ва жни је кар дио-

ва ску лар но обо ље ње). Фи зич ка ак тив ност не 

са мо што ди рект но не у тра ли ше не ак тив ност 

као фак тор ри зи ка, већ по зи тив но ути че и на 

хи пер тен зи ју, ви сок ни во ше ће ра у кр ви и дру-

ге фак то ре ри зи ка. 

У про мо ци ји фи зич ке ак тив но сти, ко ја је 

че сто за не ма ре на ка да је реч о по ли ти ка ма 

јав ног здра вља и опре де ље ним сред стви ма, 

мо ра ју се пла ни ра ти раз ли чи те стра те ги је, са 

ци љем ути ца ња на по је ди не де ло ве по пу ла-

ци је. Гло бал на стра те ги ја о ис хра ни, фи зич кој 

ак тив но сти и здра вљу8 ис ти че ва жност школ-

ских по ли ти ка и про гра ма ко је по др жа ва ју 

усва ја ње на ви ка здра ве ис хра не и фи зич ке ак-

тив но сти, обез бе ђу ју ћи сва ко днев но фи зич ко 

вас пи та ње, аде кват не објек те и опре му и др. 

Циљ на гру па у овом слу ча ју не сум њи во су де-

ца и мла ди, али не тре ба за не ма ри ти ни ши ру 

про мо ци ју фи зич ке ак тив но сти у школ ској и 

ло кал ној за јед ни ци. Раз ви ја њем фи зич ког вас-

пи та ња и школ ског спор та, мо же се до при не-

ти по ди за њу ни воа фи зич ке ак тив но сти де це и 

7  WHO, 2008
8  WHO, 2004
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мла дих и фор ми ра њу ак тив ног жи вот ног сти-

ла, што пред ста вља зна чај ну ко рист ка да је реч 

о јав ном здра вљу ста нов ни штва. 

 Вр хун ски спорт у 

Ре пу бли ци Ср би ји и АП Вој во ди ни

Ме ро дав не про це не по ка зу ју да се Ср би ја не 

на ла зи у свет ском, па ни европ ском вр ху, ка да 

је реч о спор ту9. Ако се по сма тра ју сва ре ле-

вант на спорт ска так ми че ња, Ср би ја се на ла зи 

на 35. ме сту у све ту, и 19. ме сту у Евро пи. Од 

европ ских зе ма ља, ис пред се на ла зе Ру си ја 

(на 2. ме сту), Ве ли ка Бри та ни ја (3), Не мач ка 

(5), Фран цу ска (6), Ита ли ја (7), Шпа ни ја (12), 

Хо лан ди ја (14), Швед ска (17), Швај цар ска (18), 

Пољ ска (19), Че шка (20), Укра ји на (23), Ма ђар-

ска (28), Аустри ја (30), Нор ве шка (31), Бе ло ру-

си ја (32), Фин ска (33) и Бу гар ска (34).

Ако се успе шност по сма тра по бро ју ста нов-

ни ка, Ср би ја је на 23. ме сту у све ту и 17. ме сту 

у Евро пи. Нај у спе шни ји смо у те ни су, стре ља-

штву, ва тер по лу, те квон ду, пли ва њу, ка ну/ка ја-

ку, атле ти ци и ве сла њу. 

На осно ву ком плек сног бо до ва ња успе шно-

сти на по след њим лет њим олим пиј ским игра-

ма у Лон до ну, Ср би ја се на шла на 41. ме сту од 

укуп но 100 ран ги ра них зе ма ља (21. ме сто ме ђу 

европ ским зе мља ма), а ка да се успе шност про-

це њу је пре ма бро ју ста нов ни ка – на 30. ме сту 

од укуп но 60 зе ма ља (21. ме сто у кон ку рен ци ји 

европ ских зе ма ља). 

Да кле, и са аспек та раз ви је но сти вр хун ског 

спор та, има мно го про сто ра за на пре до ва ње, а 

школ ски спорт би тре ба ло да до при не се ши-

рем об у хва ту де це и мла дих спор том, ства ра-

ју ћи та ко осно ву за елит ни спорт. 

9  Gre a test Spor ting Na ti ons, 2013

 Фи зич ко вас пи та ње и 

школ ски спорт: по себ ни и по ве за ни

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да је ба вље ње школ-

ским спор том по зи тив но по ве за но са укуп ним 

ни во ом фи зич ке ак тив но сти де це и мла дих и 

дру гим по зи тив ним здрав стве ним по на ша њи-

ма. Ба вље ње школ ским спор том мо же ути ца-

ти на здра во по на ша ње мла дих на три на чи-

на: 1) обез бе ђу је зна чај ну ко ли чи ну фи зич ке 

ак тив но сти; 2) од вра ћа мла де од по на ша ња 

не по вољ них по здра вље и 3) ре ду ку је из ла га-

ње мла дих не а де кват ном окру же њу ко је мо же 

под сти ца ти ри зич на по на ша ња10. Мла ди ко ји 

се ба ве спор том ма ње су скло ни здрав стве-

но ри зич ном по на ша њу, има ју бо љу фи зич ку 

кон ди ци ју, бо ље на ви ке у ис хра ни и здра ви ји 

ну три тив ни ста тус, у по ре ђе њу са они ма ко ји 

ни су укљу че ни у спорт11. Школ ски спорт и фи-

зич ко вас пи та ње до при но се обра зов ном по-

стиг ну ћу шко ле: по бољ ша ва ју кон цен тра ци ју, 

пам ће ње, по на ша ње и школ ски успех уче ни ка. 

Ба вље ње школ ским спор том по зи тив но ути че 

на успех у шко ли, упис на фа кул тет, за вр ша ва-

ње сред ње шко ле, обра зов не аспи ра ци је, са мо-

по што ва ње и рад ну ети ку мла дих12. 

Фи зич ко вас пи та ње пред ста вља осно ву 

школ ског спор та13. Школ ски спорт и школ ско 

фи зич ко вас пи та ње су ме ђу соб но по ве за ни 

мно го стру ким и сло же ним ве за ма, ме ђу соб-

но се до пу њу ју, де ле ћи за јед нич ке ци ље ве: до-

при нос здра вљу и склад ном раз во ју лич но сти. 

Фи зич ко вас пи та ње омо гу ћа ва уче ни ци ма да 

стек ну ба зич не крет не ве шти не и нео п ход на 

зна ња, фор ми ра ју по зи тив не ста во ве пре ма 

фи зич кој ак тив но сти и спор ту, при пре ма ју ћи 

10  Pat te, He ath, Dow da & Trost, 1996
11  Dow da, Ain sworth, Addy, Sa un ders, & Ri ner, 2001
12  Marsh & Kle it man, 2003; Broh, 2002; Fej gin, 1994; Marsh, 
1993; Lan ders, Feltz, Ober me i er, & Bro u se, 1978
13  An drews, 1998
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их за ак ти ван на чин жи во та. Ба вље ње школ-

ским спор том омо гу ћа ва де ци и мла ди ма да 

кроз так ми че ња раз ли чи тих ни воа уна пре де 

сво је мо то рич ке ком пе тен ци је, со ци јал не ве-

шти не и са мо по што ва ње, а мо же пред ста вља-

ти и пре лаз ка ба вље њу спор том у спорт ским 

клу бо ви ма, ори јен ти са ним ка по сти за њу вр-

хун ских спорт ских ре зул та та. 

По мно го че му, школ ски спорт има од ли ке 

спор та за све (уче ни ке). При том се ре ла ци-

је спор та за све са вр хун ским спор том че сто 

ту ма че те о ри јом ду пле пи ра ми де: ма сов ност 

и ве ли ки об у хват спор та за све да ју осно ву за 

вр хун ске по је дин це, и обр ну то, вр хун ски спор-

ти сти пред ста вља ју уз о ре (мо де ле) и ин спи ра-

ци ју за по је дин це ко ји се укљу чу ју у спорт. Што 

је ши ра осно ва пи ра ми де, тј. што се ви ше љу-

ди ба ви спор том, ве ће су шан се да по је дин ци 

до стиг ну врх у так ми чар ском ба вље њу спор-

том. Осно ва пи ра ми де од но си се на сти ца ње 

основ них крет них ве шти на, ба вље ње ра зно-

вр сним спорт ским ак тив но сти ма, усва ја ње 

основ них зна ња и по зи тив них ста во ва пре ма 

фи зич кој ак тив но сти и спор ту, и од го ва ра 

школ ском фи зич ком вас пи та њу. На сле де ћи 

ни во, ни во уче ство ва ња, пре ла зи је дан број 

Пирамида спортског развоја

ВРХУНСКИ 
РЕЗУЛТАТ

РЕЗУЛТАТ

УЧЕСТВОВАЊЕ

ОСНОВА Физичко васпитање и
школски спорт

Спортски клубови 
– локални ниво такмичења

Спортски клубови 
– регионални ниво такмичења

Спортски клубови 
–  национални и виши 

ниво такмичења
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по је ди на ца, по себ но за ин те ре со ван за од ре-

ђе не спор то ве и уче ство ва ње у так ми че њи-

ма на основ ном так ми чар ском ни воу. Школ-

ски спорт би од го ва рао овом ни воу спорт ске 

пи ра ми де. Са сва ким сле де ћим ни во ом, ра сте 

сте пен ан га жо ва но сти, спорт ске спе ци ја ли за-

ци је и спорт ског учин ка, а број уче сни ка опа-

да, да би на вр ху пи ра ми де би ло ме ста са мо 

за нај бо ље. Да би се по сти гла спорт ска из у-

зет ност, од но сно вр хун ски спорт ски ре зул-

тат, нео п ход но је по ред та лен та, спо соб но сти 

и ен ту зи ја зма спор ти сте, рас по ла га ти од го ва-

ра ју ћом ор га ни за ци о ном, ад ми ни стра тив ном 

и фи нан сиј ском по др шком, ефек тив ном се-

лек ци јом, ма те ри јал но-тех нич ким усло ви ма и 

вр хун ским си сте мом тре ни ра ња, а од зна ча ја 

су и дру ги фак то ри, по пут по ро дич ног ми љеа14. 

По ме ну та схе ма мо ра се схва ти ти услов но и 

до пу ни ти но вим струк ту ра ма: елит ни спорт и 

спорт за све, ко ји чи ни осно ву пи ра ми де, по-

след њих де це ни ја раз ви ја ју се у раз ли чи тим 

сме ро ви ма, та ко да се ме ња ју и ме ђу соб ни 

ути ца ји и ре ла ци је. За хва љу ју ћи све ве ћој ди-

фе рен ци ја ци ји, мо же се ре ћи да спорт да нас 

мо же сва ко ме по ну ди ти по не што: раз ли чи те 

спор то ве, раз ли чи те ни вое ан га жо ва ња и так-

ми че ња, раз ли чи те ни вое ор га ни зо ва но сти. 

По је дин ци ко ји не до спе ју до вр ха пи ра ми де, 

ко ји од го ва ра вр хун ском спор ту, ни су ис кљу-

че ни из си сте ма; за њих по сто је дру ге оп ци је, 

по пут ба вље ња спор том на ни жем ни воу или 

ба вље ња ре кре а тив ном ак тив но шћу. За пра во, 

мно ги по је дин ци ни су мо ти ви са ни за ба вље ње 

вр хун ским спор том и/или за та кво ан га жо ва ње 

у спор ту, али ти ме ни су ис цр пље не мо гућ но-

сти за њи хо во ба вље ње спор том. Спорт за све 

и да ље оста је „ба зен” из ко га за хва та си стем 

вр хун ског спор та; што се ве ћи про це нат ста-

нов ни штва ба ви спор том, то су ве ће шан се за 

14  Ba i ley, Col lins, Ford, Mac Na ma ra, Toms,  Pe ar ce, 2010

осва ја ње олим пиј ских ме да ља. Ипак, овој ко-

ре ла ци ји нај ви ше до при но си онај део спорт-

ске по пу ла ци је ко ји се спор том ба ви ин тен-

зив но, так ми чар ски и на ор га ни зо ван на чин15. 

Та ко ђе, ни вр хун ски спорт и ње го ви ис так ну ти 

по је дин ци, не до при но се ауто мат ски ве ћем 

ба вље њу ста нов ни штва спор том, упр кос ве-

ли кој ме диј ској па жњи. У све му ово ме, ва жну 

уло гу има ју спорт ски са ве зи и њи хо ве по ли ти-

ке и прак се; до бра ор га ни за ци ја, ин фра струк-

ту ра, об у че ни тре не ри, во лон те ри, по ли ти ке 

ко је ци ља но под сти чу ве зе из ме ђу спор та за 

све и вр хун ског спор та. 

 Уло га шко ле у про мо ци ји здра вља 

и спор та

Школ ски спорт пред ста вља не за о би ла зну 

ка ри ку у про мо ци ји ак тив ног на чи на жи во та, 

раз во ју спор та и вр хун ских спорт ских ре зул-

та та, а оно што шко ле чи ни по де сним ам би јен-

том за уна пре ђе ње здра вља и спор та у јед ној 

сре ди ни, је су сле де ће ка рак те ри сти ке:

· · Ве ли ки об у хват де це 

Об у хват де це основ ним обра зо ва њем у Ре-

пу бли ци Ср би ји за школ ску 2010/11. го ди ну 

из но сио је 96,11%, а сред њим обра зо ва њем 

85.11%16. Об у хват де це основ ним обра зо ва-

њем у АП Вој во ди ни, пре ма про це на ма, је на 

при бли жном ни воу. Школ ска де ца и омла ди на 

по ха ђа ју шко лу око 280 да на у го ди ни, а ве-

ли ки део рад ног да на про во де упра во у шко-

ли (три до се дам са ти днев но). С об зи ром да 

је по ха ђа ње оба ве зно за сву де цу, шко ле мо гу 

15  Bot ten burg, 2002
16  Ста ти стич ки го ди шњак Ре пу бли ке Ср би је – обра зо ва-
ње, 2012
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об у хва ти ти све по је дин це у по пу ла ци ји без 

до дат них тро шко ва. Ни је дан дру ги си стем не 

ну ди та кве об у хват не ка па ци те те или ин фра-

струк ту ру ра ди уво ђе ња мла дих љу ди у спорт17.

· ·  Шко ла има оба ве зу и од го вор ност 

да под сти че 

све аспек те раз во ја де це и мла дих

За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и 

вас пи та ња („Сл. гла сник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 

55/13) у чла ну 4. де фи ни ше као основ ни циљ 

обра зо ва ња и вас пи та ња „пун ин те лек ту ал ни, 

емо ци о нал ни, со ци јал ни, мо рал ни и фи зич-

ки раз вој сва ког де те та и уче ни ка, у скла ду 

са ње го вим уз ра стом, раз вој ним по тре ба ма и 

ин те ре со ва њи ма”. 

· ·  У шко ли ра де струч ња ци 

раз ли чи тих про фи ла

На ста ву и дру ге об ли ке обра зов но-вас пит-

ног ра да у шко ли оства ру ју на став ни ци (учи те-

љи и пред мет ни на став ни ци), док струч не по-

сло ве оба вља ју пси хо лог и пе да гог, а за ви сно 

од по тре ба шко ле и про гра ма ко ји оства ру је, 

до дат ну по др шку и струч не по сло ве мо гу да 

оба вља ју и со ци јал ни рад ник, де фек то лог и др. 

У де ло круг ра да струч них са рад ни ка спа да ју: 

1) пла ни ра ње и про гра ми ра ње обра зов но-вас-

пит ног ра да, 2) пра ће ње и вред но ва ње обра-

зов но-вас пит ног ра да, 3) рад са на став ни ци ма, 

4) рад са уче ни ци ма, 5) рад са ро ди те љи ма/

ста ра те љи ма, 6) рад са ди рек то ром, струч-

ним са рад ни ци ма, пе да го шким аси стен том и 

пра ти о цем уче ни ка, 7) рад у струч ним ор га-

ни ма и ти мо ви ма, 8) са рад ња са над ле жним 

уста но ва ма, ор га ни за ци ја ма, удру же њи ма и 

је ди ни цом ло кал не са мо у пра ве и 9) во ђе ње 

17  Har nes sing the Po wer of Sport for De ve lop ment and Pe-
a ce, 2008

до ку мен та ци је, при пре ма за рад и струч но 

уса вр ша ва ње18. Има ју ћи у ви ду њи хов де ло-

круг ра да, струч ни са рад ни ци, не сум њи во, мо-

гу до при не ти на по ри ма шко ле на про мо ци ји 

фи зич ке ак тив но сти, спор та и здра вог на чи на 

жи во та. Фи зич ко вас пи та ње и спорт ске тре-

нин ге у шко ли ре а ли зу ју об у че ни на став ни ци 

ко ји раз у ме ју раз вој не по тре бе де це и мла дих , 

и фо ку си ра ни су на њи хов це ло вит раз вој.

· ·  Шко ле са ра ђу ју са ро ди те љи ма и 

ло кал ном за јед ни цом 

Ра ди успе шног оства ри ва ња по ста вље них 

ци ље ва обра зо ва ња и вас пи та ња, си стем обра-

зо ва ња и вас пи та ња сво јом ор га ни за ци јом и 

са др жа ји ма обез бе ђу је ефи ка сну са рад њу са 

по ро ди цом, као и ра зно вр сне об ли ке са рад ње 

са ло кал ном за јед ни цом и ши ром дру штве ном 

сре ди ном, ка ко би се по сти гао пун склад из-

ме ђу ин ди ви ду ал ног и дру штве ног ин те ре са у 

обра зо ва њу и вас пи та њу.

· ·  По сто је усло ви за 

мул ти ди сци пли нар не про гра ме

Школ ски про грам мо же да са др жи еле мен-

те ин те гри са ног уче ња, од но сно на став не те ме 

ко је омо гу ћа ва ју ин те гри са ње на став них са др-

жа ја на ни воу ши рих обла сти или до ме на зна-

ња. Здрав стве но вас пи та ње се та ко ђе пла ни ра 

и ре а ли зу је на ни воу це ле шко ле, са ци љем 

ути ца ња на усва ја ње здра вих сти ло ва жи во та и 

раз ви ја ња по зи тив ног, ак тив ног од но са пре ма 

здра вом на чи ну жи во та. Стан дар ди ква ли те та 

ра да обра зов них уста но ва са др же и ин ди ка то-

ре ко ји се од но се на по ну ду ван на став них ак-

тив но сти у шко ли, про мо ци ју здра вих сти ло-

ва жи во та, про гра ме/ак тив но сти за раз ви ја ње 

18  Пра вил ник о про гра му свих об ли ка ра да струч них са-
рад ни ка у обра зо ва њу, 2012
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со ци јал них ве шти на, као и ор га ни за ци ју раз-

ли чи тих школ ских ак тив но сти за уче ни ке, у 

ко ји ма сва ко има при ли ку да по стиг не ре зул-

тат/успех, а све то при па да мул ти ди сци пли-

нар ним, ин те гри шу ћим про гра ми ма шко ле19. 

Школ ски спорт би мо гао да бу де по зи ци о ни-

ран на сли чан на чин. 

· ·  Шко ле рас по ла жу од ре ђе ним про сто ром 

и опре мом за ба вље ње 

фи зич ком ак тив но шћу и спор том

По сто је ћи пра вил ни ци са др же нор ма ти ве 

про сто ра, опре мље но сти и на став них сред ста-

ва, укљу чу ју ћи и на ста ву фи зич ког вас пи та ња, 

19 Стан дар ди ква ли те та ра да обра зов но-вас пит них уста-
но ва, 2010

по сред но и школ ског спор та20. По ме ну ти нор-

ма ти ви, по ред оста лог, пред ви ђа ју са лу за фи-

зич ко вас пи та ње (у ве ли ким шко ла ма и две 

са ле), отво ре не те ре не, ка би нет за на став ни ке, 

свла чи о ни це за уче ни ке, спра ве, ре кви зи те и 

др. Ис пу ње ност ових нор ма ти ва обез бе ђу је до-

бре пред у сло ве за раз ви ја ње школ ског спор та. 

20 Пра вил ник о бли жим усло ви ма у по гле ду про сто ра, 
опре ме и на став них сред ста ва за оства ри ва ње из бор них 
про гра ма обра зов но-вас пит ног ра да у основ ним шко ла-
ма, 1987 
  Пра вил ник о нор ма ти ви ма школ ског про сто ра, опре ме 
и на став них сред ста ва у основ ној шко ли, 1990;
 Пра вил ник о бли жим усло ви ма у по гле ду про сто ра, 
опре ме и на став них сред ста ва за гим на зи ју, 1990;
 Пра вил ник о бли жим усло ви ма у по гле ду про сто ра, 
опре ме и на став них сред ста ва за оства ри ва ње пла на и 
про гра ма за јед нич ких пред ме та у струч ним шко ла ма за 
обра зов не про фи ле III и IV сте пе на струч не спре ме, 1991
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· ·  Фи зич ко вас пи та ње је оба ве зан на став ни 

пред мет то ком це лог основ ног и сред њег 

обра зо ва ња и је ди ни пред мет у школ ском 

про гра му ко ји си сте мат ски и струч но 

тре ти ра фи зич ку ак тив ност

Фи зич ко вас пи та ње је оба ве зан на став ни 

пред мет за све уче ни ке основ них и сред њих 

шко ла у Ре пу бли ци Ср би ји. За сту пљен је у 

свим раз ре ди ма, а у дру гом ци клу су основ ног 

обра зо ва ња и вас пи та ња, по ред оба ве зног на-

став ног пред ме та Фи зич ко вас пи та ње, по сто ји 

и оба ве зан из бор ни пред мет Фи зич ко вас пи-

та ње – иза бра ни спорт. Фи зич ко вас пи та ње је 

је ди ни пред мет у шко ли ко ји уче ни ци ма да је 

мо гућ но сти за уче ње мо тор них ве шти на, раз-

вој фи зич ке кон ди ци је и раз у ме ва ње фи зич ке 

ак тив но сти. 

· ·  Фи зич ко вас пи та ње и школ ски спорт 

ре а ли зу ју шко ло ва ни струч ња ци

Фи зич ко вас пи та ње у раз ред ној на ста ви, по 

пра ви лу, ре а ли зу ју учи те љи, ма да за кон ска 

ре гу ла ти ва до пу шта спро во ђе ње пред мет не 

на ста ве фи зич ког вас пи та ња по чев од тре ћег 

раз ре да основ не шко ле21. На став ни ци фи зич-

ког вас пи та ња, ре а ли зу ју пред мет ну на ста ву 

фи зич ког вас пи та ња у основ ној и сред њој шко-

ли, во де школ ске спорт ске сек ци је и но си о ци 

су школ ског спор та. Пре ма ва же ћим про пи си-

ма, за рад у шко ли нео п ход но је да по се ду ју 

од го ва ра ју ће обра зо ва ње на сту ди ја ма дру гог 

сте пе на (ма стер). На став ни ци фи зич ког вас пи-

та ња до бро по зна ју ужу стру ку и исто вре ме но 

раз у ме ју раз вој не по тре бе де це и мла дих и 

усред сре ђе ни су на це ло вит раз вој уче ни ка.

21  За кон о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу 

Шко ле оку пља ју де цу и струч ни ка дар, рас-

по ла жу од ре ђе ним објек ти ма и опре мом, ну де 

про гра ме фи зич ке ак тив но сти (фи зич ко вас-

пи та ње, фи зич ко вас пи та ње – иза бра ни спорт, 

школ ски спорт, ре кре а тив не ак тив но сти и др.), 

по ве зу ју ро ди те ље, ло кал ну за јед ни цу и све ак-

те ре за ин те ре со ва не за до бро бит де це и мла дих. 

То шко ле ква ли фи ку је као зна чај не про мо те ре 

ак тив ног на чи на жи во та и ба вље ња спор том. 

Зна чај школ ског спор та и фи зич ког вас пи та-

ња пре по знат је у Стра те ги ји раз во ја обра зо-

ва ња у Ср би ји до 2020. го ди не, из 2012. ; ме ђу 

по ли ти ка ма, ак ци ја ма и ме ра ма оства ре ња про-

јек то ва не ви зи је си сте ма обра зо ва ња, на во ди се 

нео п ход ност ор га ни зо ва ња це ло ви тог спорт-

ског жи во та шко ле (по ред ча со ва фи зич ког вас-

пи та ња), ко ји укљу чу је све уче ни ке, у скла ду са 

њи хо вим спо соб но сти ма и скло но сти ма. Та ко-

ђе, у скло пу обез бе ђи ва ња дру га чи је струк ту ре 

и вре мен ске сат ни це школ ске рад не не де ље, 

пред ви ђа се да уче ни ци има ју сва ко днев но рад-

но вре ме (од 8 до 16 са ти) ко је об у хва та ре дов ну 

на ста ву, ван на став не ак тив но сти, са те за уче ње 

и кон сул то ва ње са на став ни ци ма и оба ве зне 

спорт ско-ре кре а тив не ак тив но сти. Раз ли-

чи те школ ске ак тив но сти до при но се из град њи 

спе ци фич ног и пре по зна тљи вог про фи ла шко-

ле, а зна ча јан еле ме нат тог је дин стве ног про-

фи ла чи не и спорт ске ак тив но сти. 

 Са вре ме ни при сту пи 

школ ском спор ту

Успе шни мо де ли школ ског спор та по чи ва-

ју на ја сно де фи ни са ним ци ље ви ма и стра те-

ги ја ма. Нео п ход на је мре жа за по др шку, ко ја 

укљу чу је чи тав низ вер ти кал но и хо ри зон тал но 

по ве за них ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја из јав-

ног и при ват ног сек то ра, ло кал ну и ши ру ини-

ци ја ти ву, раз ли чи те про јек те и ак ци је. Кључ ни 
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фак тор одр жи во сти је сте парт нер ство шко ле 

са ро ди те љи ма, ло кал ном за јед ни цом, спорт-

ским клу бо ви ма и са ве зи ма. 

Школ ски спорт тре ба при ла го ди ти де ци, јер 

је циљ да се што ви ше де це укљу чи у спорт. 

Де ца не мо ра ју да се ба ве вер зи јом спор та за 

од ра сле (офи ци јел на пра ви ла, опре ма, так ми-

че ња и др.). Та ко би се из бе гли број ни про бле-

ми ве за ни за пре те ра не фи зич ке зах те ве (за 

де цу), сло же на пра ви ла, пре ви ше так ми че ња, 

ели ми на ци ју, не до вољ но за ба ве, так ми чар ски 

при ти сак итд. 

Школ ски спорт у пр ви план ис ти че пар ти ци па ци ју и ви сок 

ни во ак тив но сти свих уче сни ка, уз ко ри шће ње ин клу зив них 

стра те ги ја ко је свим уче ни ци ма омо гу ћа ва ју да до жи ве успех. 

Про мо ви ше ак тив но уче ство ва ње уче ни ка, јер је то и основ ни 

раз лог због ко јег се уче ни ци опре де љу ју за школ ски спорт (же ле 

да ве жба ју, игра ју утак ми це, бу ду ак тив ни). У школ ском спор ту 

на гла сак ни је на се лек ци ји; то не зна чи да он не ма ва жну уло гу у 

иден ти фи ка ци ји спорт ски да ро ви тих и та лен то ва них уче ни-

ка. Њи ма је по треб но обез бе ди ти до дат ни иза зов, омо гу ћи ти 

им да се так ми че за ре пре зен та ци ју шко ле (гра да, окру га итд.) 

и усме ри ти их у од го ва ра ју ће спорт ске клу бо ве. До при нос шко ла 

иден ти фи ка ци ји спорт ских та ле на та по себ но је ва жан у мла-

ђем школ ском уз ра сту (пр ви ци клус обра зо ва ња), што под ра зу-

ме ва отво ре ност школ ског спор та и за уче ни ке овог уз ра ста. 

Ба вље ње школ ским спор том тре ба да бу де за бав но, при јат но 

ис ку ство, ко је укљу чу је игру, дру же ње, уза јам но по ма га ње и, на-

рав но, уче ње и на пре до ва ње у скла ду са мо гућ но сти ма. Школ ски 

спорт од ли ку је ба лан си ран при ступ спорт ском, школ ском и 

лич ном раз во ју уче ни ка. Ва жан је и про цес (са мо ба вље ње спор-

том, на пор ко ји се ула же, ра дост због не чег што се на у чи ло), а не 

са мо про дукт (ре зул тат, осво је но ме сто, ме да ља). Та ко ђе, ва-

жан циљ ти че се фор ми ра ња трај ног ин те ре со ва ња за ба вље ње 

спор том, што мо же до при не ти ба вље њу спорт ским или ре кре а-

тив ним ак тив но сти ма то ком це лог жи во та.
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Европ ска по ве ља о спор ту (Euro pean Sports 

Char ter; 1992, 2001) де фи ни ше низ ме ра ко је 

за циљ има ју да сва ком по је дин цу омо гу ће да 

уче ству је у спор ту, укљу чу ју ћи и обез бе ђи ва-

ње мо гућ но сти за све мла де љу де да има ју на-

ста ву фи зич ког вас пи та ња и да стек ну ба зич не 

спорт ске ве шти не. Члан 5. ове По ве ље од но-

си се на пред у зи ма ње од го ва ра ју ћих ко ра ка 

са ци љем раз во ја фи зич ке кон ди ци је, сти ца ња 

ба зич них спорт ских ве шти на и под сти ца ња ба-

вље ња спор том мла дих, по себ но: 

1.  обез бе ђу ју ћи да су про гра ми и објек ти за 

спорт, ре кре а ци ју и фи зич ко вас пи та ње 

до ступ ни свим уче ни ци ма, као и од го ва-

ра ју ће вре ме; 

2.  обез бе ђу ју ћи обу ку ква ли фи ко ва них на-

став ни ка у овој обла сти у свим шко ла ма; 

3.  обез бе ђу ју ћи од го ва ра ју ће мо гућ но сти за 

на ста вак ба вље ња спор том на кон оба ве-

зног обра зо ва ња; 

4.  под сти чу ћи раз вој од го ва ра ју ћих ве за из-

ме ђу шко ла или дру гих обра зов них уста-

но ва, школ ских спорт ских клу бо ва и ло-

кал них спорт ских клу бо ва; 

5.  фа ци ли ти ра ју ћи и раз ви ја ју ћи ко ри шће-

ње спорт ских обје ка та од стра не шко ла и 

ло кал не за јед ни це; 

6.  под сти чу ћи кли му ми шље ња где ро ди те-

љи, на став ни ци, тре не ри и ли де ри сти-

му ли шу мла де љу де да ре дов но фи зич ки 

ве жба ју; 

7.  обез бе ђу ју ћи еду ка ци ју из спорт ске ети ке 

за уче ни ке од основ не шко ле па на да ље.

Ква ли тет но фи зич ко вас пи та ње и школ ски 

спорт, у кон тек сту Европ ске по ве ље о спор ту, 

не сум њи во пред ста вља ју те мељ и по ла зи ште 

це ло жи вот ног ба вље ња спор том и фи зич ким 

ве жба њем, а све пред ло же не ме ре из чла на 

5. пред ста вља ју до бре смер ни це за раз ви ја ње 

од го ва ра ју ћих по ли ти ка ко је се ти чу раз во ја 

школ ског спор та. 

 Надлежности Ауто ном не по кра ји не 

Вој во ди не и је ди ни ца ло кал не 

са мо у пра ве у 

раз во ју школ ског спор та 

Ак ту ел ни За кон о спор ту у чла ну 143., на сле-

де ћи на чин де фи ни ше школ ски спорт: „Школ-

ски спорт, у сми слу овог за ко на, об у хва та ор-

га ни зо ва не на став не и ван на став не спорт ске 

ак тив но сти у обла сти школ ског фи зич ког 

вас пи та ња, укљу чу ју ћи и школ ска спорт ска 

так ми че ња, ко је се спро во де у окви ру школ-

ског си сте ма у скла ду са на став ним пла ном 

и про гра мом, утвр ђе ним у скла ду са за ко ном”. 

У истом чла ну, на ве де но је да се ор га ни зо ва но 

ван на став но ба вље ње спорт ским ак тив но сти-

ма уче ни ка спро во ди кроз школ ске спорт ске 

сек ци је, ко је ор га ни зу ју шко ле, при че му ор-

га ни зо ва не школ ске на став не и ван на став не 

спорт ске ак тив но сти има ју при о ри тет у по-

гле ду ко ри шће ња школ ских спорт ских са ла 

и те ре на у од но су на ак тив но сти ли ца из ван 

шко ле. Пре ма по ме ну том чла ну 143., шко ле, 

на став ни ци и уче ни ци мо гу осни ва ти и од го-

ва ра ју ћа школ ска спорт ска удру же ња. 

За ко ном о спор ту пре по зна те су по тре бе и 

ин те ре си гра ђа на у обла сти школ ског спор та 

у Ауто ном ној по кра ји ни и у је ди ни ца ма ло кал-

них са мо у пра ва. 

У чла ну 134. де фи ни са но је да по тре бе и 

ин те ре си гра ђа на у обла сти спор та за чи је 

се оства ри ва ње обез бе ђу ју сред ства у бу џе ту 

Ауто ном не по кра ји не у скла ду са овим за ко-

ном су:

•  Из град ња, опре ма ње и одр жа ва ње спорт-

ских обје ка та ко ји ма се до при но си раз во ју 

спор та на те ри то ри ји ауто ном не покрајине; 

•  Про мо ци ја и под сти ца ње ба вље ња гра ђа-

на спор том, по себ но де це, омла ди не, же на 

и осо ба са ин ва ли ди те том на те ри то ри ји 

ауто ном не по кра ји не; 
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•  Ор га ни за ци ја спорт ских так ми че ња од зна-

ча ја за ауто ном ну по кра ји ну; 

•  Школ ска спорт ска так ми че ња на ни воу 

ауто ном не по кра ји не; 

•  Спре ча ва ње не га тив них по ја ва у спор ту 

(до пинг, на си ље и не до лич но по на ша ње) на 

ни воу ауто ном не по кра ји не и уна пре ђе ње 

за шти те здра вља спор ти ста; 

•  Уна пре ђе ње струч ног ра да у спор ту, као и 

на гра де и при зна ња за по стиг ну те спорт-

ске ре зул та те и до при нос раз во ју спор та у 

ауто ном ној по кра ји ни; 

•  При ку пља ње и дистрибуција по да та ка у 

обла сти спор та од зна ча ја за ауто ном ну по-

кра ји ну, укљу чу ју ћи пе ри о дич на те сти ра-

ња и пра ће ње ста ња фи зич ких спо соб но сти 

де це, омла ди не и од ра слих на те ри то ри ји 

ауто ном не по кра ји не.

•  Ка да је реч о при о ри те ти ма је ди ни ца ло-

кал них са мо у пра ва у по гле ду школ ског 

спор та, члан 137. За ко на о спор ту пре по-

зна је сле де ће по тре бе и ин те ре се гра ђа на 

за чи је се оства ри ва ње обез бе ђу ју сред ства 

у бу џе ту је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве: 

•  Под сти ца ње и ства ра ње усло ва за уна пре-

ђе ње спор та за све, од но сно ба вље ња гра-

ђа на спор том, по себ но де це, омла ди не, же-

на и осо ба са ин ва ли ди те том; 

•  Из град ња, одр жа ва ње и опре ма ње спорт-

ских обје ка та на те ри то ри ји је ди ни це ло кал-

не са мо у пра ве, а по себ но јав них спорт ских 

те ре на у стам бе ним на се љи ма или у њи хо вој 

бли зи ни и школ ских спорт ских обје ка та, и 

на бав ка спорт ске опре ме и ре кви зи та; 

•  Ор га ни за ци ја спорт ских так ми че ња од 

по себ ног зна ча ја за је ди ни цу ло кал не 

са мо у пра ве; 

•  Пред школ ски и школ ски спорт (рад школ-

ских спорт ских сек ци ја и дру шта ва, оп-

штин ска, град ска и ме ђу оп штин ска школ-

ска спорт ска так ми че ња и др.);

•  Ра ци о нал но и на мен ско ко ри шће ње спорт-

ских са ла и спорт ских обје ка та у др жав ној 

сво ји ни чи ји је ко ри сник је ди ни ца ло кал не 

са мо у пра ве, кроз одо бра ва ње њи хо вог ко-

ри шће ња за спорт ске ак тив но сти и до де лу 

тер ми на за тре ни ра ње уче сни ци ма у си сте-

му спор та и др. 
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Је ди ни це ло кал них са мо у пра ва пред ста вља-

ју је дан од најзначајнијих и не за о би ла зних 

ре сур са у уре ђе њу функ ци о ни са ња и ре а ли за-

ци је свих стра те шких ци ље ва и на че ла си сте-

ма спор та у Ре пу бли ци Ср би ји, укљу чу ју ћи и 

си стем школ ског спор та. Оне су, пре ма чла ну 

142. За ко на о спор ту, ду жне да у ро ку од шест 

ме се ци, а нај ка сни је у ро ку од го ди ну да на, од 

усва ја ња Стра те ги је раз во ја спор та у Ре пу бли-

ци Ср би ји, утвр де про грам раз во ја спор та на 

сво јој те ри то ри ји, у скла ду са Стра те ги јом. 

Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве пре ко сво јих 

ор га на уре ђу је бли же усло ве, кри те ри ју ме, на-

чин и по сту пак до де ле сред ста ва из свог бу-

џе та, на чин јав ног об ја вљи ва ња по да та ка о 

пред ло же ним про гра ми ма за фи нан си ра ње, 

одо бре ним про гра ми ма и ре а ли за ци ји одо-

бре них про гра ма. Као што је већ ис так ну то, 

при о ри тет ни про гра ми ко ји ма ће се ба ви ти 

ло кал не стра те ги је раз во ја спор та и ко ји бли-

же од ре ђу ју по тре бе гра ђа на су: под сти ца ње 

и ства ра ње усло ва за уна пре ђе ње спор та за 

све (по себ но ба вље ње спор том де це, мла дих, 

же на и осо ба са ин ва ли ди те том); из град ња, 

одр жа ва ње и опре ма ње спорт ских обје ка та, 

по себ но јав них те ре на и школ ских спорт ских 

обје ка та; пред школ ски и школ ски спорт, рад 

школ ских спорт ских сек ци ја и дру шта ва, оп-

штин ска, град ска и ме ђу оп штин ска спорт ска 

школ ска так ми че ња.

Из ра да ло кал не стра те ги ја спор та 

под ра зу ме ва: 

1. При ме ну од ре да ба За ко на о спор ту;

2.  При ме ну свих стра те шких на че ла На ци о-

нал не стра те ги је раз во ја спор та (спорт ска 

ин фра струк ту ра, вр хун ски и так ми чар-

ски спорт, школ ски спорт, спорт за све и 

спорт ли ца са по себ ним по тре ба ма);

3.  Ува жа ва ње спе ци фич но сти ло кал не са-

мо у пра ве (из ра да ана ли зе спор та на 

ло кал ном ни воу, укљу чу ју ћи ана ли зу 

спорт ских ор га ни за ци ја, струч них и ин-

фра струк тур них ре сур са, ге о граф ског 

по ло жа ја и др; од ре ђи ва ње и де фи ни са ње 

при о ри те та у раз во ју спор та на ло кал ном 

ни воу; од ре ђи ва ње но си ла ца спор та на 

ло кал ним ни воу);

4.  Из ра да и при ме на Пра вил ни ка о ка те-

го ри са њу спорт ских ор га ни за ци ја, као 

и Пра вил ни ка о фи нан си ра њу спорт-

ских ор га ни за ци ја са те ри то ри је ло кал не 

са мо у пра ве;

5.  Ја ча ње и стра те шко по зи ци о ни ра ње 

спорт ских ка па ци те та на ло кал ном ни-

воу (фор ми ра ње спорт ског са ве за оп шти-

не/гра да, из ра да ба за по да та ка спорт-

ских ор га ни за ци ја, спорт ских струч ња ка, 

спорт ских ма ни фе ста ци ја и про гра ма; 

обез бе ђи ва ње тран спа рент но сти у ра ду 

као и до ступ но сти ин фор ма ци ја ма зна-

чај ним за уна пре ђе ње и функ ци о ни са ње 

спор та на ло кал ном ни воу);

6.  Ин сти ту ци о нал но по ве зи ва ње свих ни воа 

вла сти и не вла ди них ор га ни за ци ја у ци ју 

уна пре ђе ња спор та.

Зна чај је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у раз-

во ју школ ског спор та пре по зна је и На ци о-

нал на стра те ги ја за мла де из 2008. го ди не. 

Ба вље ње мла дих спор том, на и ме, пред ста-

вља ва жан спе ци фи чан циљ ове стра те ги је, 

укљу чу ју ћи обез бе ђи ва ње усло ва за ба вље ње 

спорт ским ак тив но сти ма у ло кал ној за јед-

ни ци (школ ски спорт, спорт за све), по др шку 

уче шћу мла дих у спорт ским и ре кре а тив ним 

ак тив но сти ма у свим уз ра сти ма и на свим ни-

во и ма, и ин сти ту ци о на ли за ци ју и раз ви ја ње 

школ ског спор та.
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 Кон цепт ак тив них шко ла и 

школ ски спорт

Пре по ру ка Са ве та Евро пе у ве зи са афир ма-

ци јом фи зич ког вас пи та ња и спор та за де цу и 

омла ди ну у свим европ ским др жа ва ма22 упу-

ћу је на по тре бу раз ви ја ња шко ле, као ме ста у 

ко јем се про мо ви ше здра вље на свим ни во и-

ма. Фи зич ко вас пи та ње тре ба да бу де су штин-

ска ком по нен та ку ри ку лу ма, уско по ве за на са 

оста лим школ ским пред ме ти ма. Уло га шко ле 

као цен тра за еду ка ци ју о здра вом на чи ну жи-

во та тре ба да бу де на гла ше на и обо га ће на, на-

во ди се у по ме ну тој Пре по ру ци. Та ко ђе, ва жно 

је да шко ле ути чу на де цу и омла ди ну да што 

ви ше сло бод ног вре ме на про во де у ба вље њу 

спорт ско-ре кре а тив ним ак тив но сти ма. Европ-

ска Ко ми си ја у Бе лој књи зи о спор ту23 на ја ви ла 

је уво ђе ње европ ског при зна ња шко ла ма ко је 

су ак тив но укљу че не у по др шку и про мо ци ју 

фи зич ке ак тив но сти у школ ском окру же њу.

22  Re com men da tion of the Com mit tee of Mi ni sters…, 2003
23  Whi te pa per on sport, 2007

Кон цепт ак тив них шко ла ува жа ва кон цепт 

шко ла ко је про мо ви шу здра вље24 и ка рак те-

ри ше их усме ре ност на це лу шко лу. Осам де-

се тих го ди на про шлог ве ка, Свет ска здрав-

стве на ор га ни за ци ја на пра ви ла је за о крет у 

схва та њу про мо ци је здра вља; са по на ша ња 

по је дин ца на гла сак је пре у сме рен на раз вој 

здра вог окру же ња25. Прин ци пи Отав ске по ве-

ље при ме ње ни су на школ ску сре ди ну, ре зул-

ти ра ју ћи кон цеп том шко ла ко је про мо ви шу 

здра вље. Уме сто тра ди ци о нал ног при сту па 

здрав стве ном вас пи та њу, овај кон цепт под ра-

зу ме ва ши рок за хват раз ли чи тих аспе ка та жи-

во та и функ ци о ни са ња шко ле у це ли ни, ко ји 

мо гу има ти ути ца ја на ства ра ње здра вог школ-

ског ам би јен та за уче ње и раз вој свих уче ни-

ка. Пре ма Свет ској здрав стве ној ор га ни за ци ји, 

ХПС пред ста вља „шко лу ко ја не пре кид но ја ча 

сво је ка па ци те те здра ве сре ди не за жи вље ње, 

уче ње и рад”26. За јед нич ки оквир по сто је ћих 

24  He alth Pro mo ting School, skr. HPS
25  Ot ta wa Char ter for He alth Pro mo tion, 1986
26  Re port of a WHO Ex pert Com mit tee on Com pre hen si ve 
School He alth Edu ca tion and Pro mo tion, 1997
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мо де ла ХПС, уте ме љен на прин ци пи ма Отав-

ске по ве ље, укљу чу је сле де ће еле мен те: школ-

ску сре ди ну, школ ски ку ри ку лум и ре ла ци је 

шко ле са ро ди те љи ма и за јед ни цом27. По сто је-

ћи до ка зи су ге ри шу да се обра зов ни и здрав-

стве ни ис хо ди по бољ ша ва ју ако шко ла ко ри-

сти ова кав при ступ, као и да је ефек тив ни ји од 

по је ди нач не ин тер вен ци је28. Ана ли за Свет ске 

здрав стве не ор га ни за ци је у ве зи са ефек тив-

но шћу ХПС при сту па, по ка зу је да су мул ти-

фак тор ске ин тер вен ци је, по себ но оне ко је 

укљу чу ју про ме ну школ ске сре ди не, ефек тив-

не ка да је реч о фи зич кој ак тив но сти и здра вој 

ис хра ни29. У ства ри, ме ђу нај е фек тив ни је ХПС 

про гра ме спа да ју они ко ји про мо ви шу фи-

зич ку ак тив ност, здра ву ис хра ну и мен тал но 

здра вље. На осно ву пре глед них сту ди ја, Shep-

herd и сар. (2002) пре по ру чу ју мул ти-ком по-

нент не ин тер вен ци је за про мо ци ју здра вља 

мла дих, на во де ћи да при ступ усме рен на це лу 

шко лу мо же би ти по себ но ефек ти ван за про-

мо ци ју фи зич ке ак тив но сти код адо ле сцент-

ки ња. Tim pe rio, Sal mon i Ball (2004), та ко ђе 

27  Bar ne kow et al., 2006
28  St Le ger, Young, Blan chard, & Pe rry, 2010
29  What is the evi den ce on school he alth pro mo tion, 2006

на осно ву по сто је ћих ева лу а ци о них сту ди ја 

ин тер вент них про гра ма ве за них за фи зич ку 

ак тив ност, за кљу чу ју да су мул ти ди мен зи о нал-

ни мо де ли школ ских ин тер вент них про гра ма 

нај е фек тив ни ји.
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3.  МИ СИ ЈА И ВИ ЗИ ЈА 

ШКОЛ СКОГ 

СПОР ТА

Ми си ја школ ског спор та је да свим уче-

ни ци ма, без об зи ра на уз раст, пол, спо соб но-

сти и дру ге раз ли ке, омо гу ћи уче ство ва ње и 

ужи ва ње у раз вој но при клад ним спорт ским 

ак тив но сти ма у без бед ном окру же њу, и та ко 

до при не се фи зич ком и мен тал ном здра вљу, 

раз во ју и обра зов ном по стиг ну ћу уче ни ка, 

под стак не ба вље ње спор том у шко ли и за јед-

ни ци, и до при не се фор ми ра њу ак тив ног жи-

вот ног сти ла. 

Кључ не вред но сти и прин ци пи на ко ји ма по-

чи ва ова стра те ги ја од но се се на:

•  јед на кост и исте шан се свих уче ни ка ка да 

је реч о пра ву на ба вље ње ква ли тет ним фи-

зич ким вас пи та њем и школ ским спор том; 

•  ва жност ре дов ног ба вље ња фи зич ком ак-

тив но шћу/спор том за фи зич ко и мен тал но 

здра вље и раз вој де це и мла дих, као и њи-

хо во школ ско по стиг ну ће; 

•  ва жност ома со вља ва ња спор та и ја ча ња ве-

за из ме ђу школ ског спор та и дру гих ви до ва 

спор та; 

•  ва жност школ ског спор та за по ве зи ва ње 

шко ле, ро ди те ља и ло кал не за јед ни це, са 

ци љем уна пре ђе ња обра зов но-вас пит не 

ефек тив но сти шко ле.

Ви зи ја. Школ ски спорт тре ба да до при не се 

уна пре ђе њу јав ног здра вља, обра зов ној ефек-

тив но сти и раз во ју ин клу зив ног дру штва, као и 

ома со вље њу и раз во ју спор та у Вој во ди ни. 
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4.  АК ТУ ЕЛ НО СТА ЊЕ 

(или кон текст 

стра те ги је)

Школ ска де ца и мла ди у Вој во ди ни

Школ ске 2011/2012. го ди не основ ним обра зо-

ва њем у АП Вој во ди ни би ло је об у хва ће но укуп-

но 154.214 уче ни ка, а сред њим обра зо ва њем 

72.106 уче ни ка (ин фор ма ци ја о основ ном обра-

зо ва њу и вас пи та њу уче ни ка са по себ ним освр-

том на обра зо ва ње при пад ни ка на ци о нал них 

ма њи на у АП Вој во ди ни у школ ској 2011/2012. 

го ди ни; ин фор ма ци ја о сред њем обра зо ва њу 

и вас пи та њу уче ни ка са по себ ним освр том на 

обра зо ва ње при пад ни ка на ци о нал них ма њи на 

у АП Вој во ди ни у школ ској 2011/2012. го ди ни). 

Укуп но око 226.000 уче ни ка у обра зов ном си-

сте му, што чи ни 11% ста нов ни штва Вој во ди не, 

има обез бе ђе но ор га ни зо ва но ба вље ње фи зич-

ким/спорт ским ак тив но сти ма кроз оба ве зну 

на ста ву фи зич ког вас пи та ња, ван на став не и 

ван школ ске ак тив но сти, укљу чу ју ћи и школ ски 

спорт. По сто ји ду го ро чан тренд опа да ња бро-

ја уче ни ка и бро ја оде ље ња; у од но су на прет-

ход ну го ди ну, број уче ни ка је сма њен за 1.17% 

ка да је реч о основ ним шко ла ма, од но сно, за 

1% ка да је реч о сред њем обра зо ва њу. Про се-

чан број уче ни ка у оде ље њу основ не шко ле је 

20, а у сред њим шко ла ма 24. Основ не и сред ње 

шко ле у АП Вој во ди ни, њих укуп но 346, од но-

сно, 131, пред ста вља ју кључ не ак те ре школ ског 

спор та у Вој во ди ни. 

Школ ске 2012/13. го ди не, ин ди ви ду ал ни 

обра зов ни план за уче ни ке са смет ња ма у 

раз во ју оства ру је се у 230 ре дов них оба-

ве зних основ них шко ла на те ри то ри ји 44 

ло кал не са мо у пра ве, за укуп но 1988 уче ни-

ка. Број уче ни ка са ИОП-ом је за 15.69% ма-

њи не го прет ход не школ ске го ди не. По себ не 

основ не шко ле или по себ на оде ље ња при ре-

дов ним основ ним шко ла ма, по ха ђа укуп но 

2300 уче ни ка са смет ња ма у раз во ју. Број 

уче ни ка у основ ним шко ла ма за уче ни ке са 

смет ња ма у раз во ју је сма њен за 11.67%.

Три про бле ма нај ви ше бри ну мла де у Ср би-

ји: ма ло за ни мљи вих ме ста за из ла ске (46% 

ис пи та ни ка), не до ста так сло бод ног вре ме на 

(41%) и до са да (35%). (Сва ко дне ви ца мла-

дих у Ср би ји, 2007). Го то во 20% мла дих ис-

пи та ни ка из ја сни ло се да те шко из ла зи на 

крај са по ти ште но шћу и де пре си јом, а још 

то ли ко ис пи та ни ка су о ча ва се са про бле мом 

уса мље но сти. 

Пре ма Ин фор ма ци ји о уче ста ло сти и чи ни-

о ци ма ри зич ног по на ша ња код мла дих у АП 

Вој во ди ни (2010), уче ни ци основ них и сред-

њих шко ла у Вој во ди ни при ме њу ју раз ли чи те 

фор ме агре сив ног по на ша ња, али су та ко ђе 

из ло же ни и вик ти ми за ци ји. За мла де је ка-

рак те ри стич но не кон струк тив но про во ђе ње 
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сло бод ног вре ме на и раз ли чи та ри зич на по на-

ша ња. Ско ро по ло ви на осно ва ца (уче ни ка сед-

мог и осмог раз ре да) и 40% сред њо шко ла ца 

из ја сни ла се да при ме њу је раз ли чи те фор ме 

вер бал не агре си је, док фи зич кој агре си ји при-

бе га ва јед на тре ћи на уче ни ка основ не шко-

ле, и 16% уче ни ка сред ње шко ле. Ин тер нет 

дру же ње (нпр. Fa ce bo ok) је нај за сту пље ни ји 

вид не кон струк тив ног про во ђе ња сло бод ног 

вре ме на, чак три че твр ти не сред њо шко ла-

ца вир ту ел но се дру жи ба рем јед ном не дељ-

но. Сле де игра ње ком пју тер ских игри ца и лу-

та ње са дру штвом (ви ше од 40% осно ва ца и 

сред њо шко ла ца). 

Зло у по тре ба пси хо ак тив них суп стан-

ци, иако при сут на већ у ви шим раз ре ди ма 

основ не шко ле, на гло ра сте у сред њој шко ли. 

У узор ку осно ва ца, око 15% уче ни ка кон зу-

ми ра ал ко хол на пи ћа, док тај про це нат код 

сред њо шко ла ца до сти же ви ше од 53%. Пу-

ше ње је код осно ва ца за сту пље но са фре-

квен ци јом од 3%, а код сред њо шко ла ца са 

цц 25%. Ко ри шће ње ма ри ху а не у сред њо-

школ ском уз ра сту (4.7%) из ра же ни је је не го 

пу ше ње у основ ној шко ли. Сум ња на по ре ме-

ћај ис хра не ре ги стро ва на је код 10% осно-

ва ца и сред њо шко ла ца (ви ше код уче ни ца). 

Ис тра жи ва ње је по ка за ло да су ка те го ри је 

Гле да ње тв-а и игра ње игри ца на ра чу на ру за сту пље ни су већ 

у пред школ ском и мла ђем школ ском уз ра сту (Ту бић и Ђор ђић, 

2009). Пред школ ци у про се ку гле да ју те ле ви зи ју 83 ми ну та, а 

уче ни ци ни жих раз ре да основ не шко ле 91 ми нут. Сва ки ше сти 

осно вац пра ти те ле ви зиј ски про грам ви ше од два са та днев но; 

не што ви ше од че твр ти не уче ни ка гле да те ле ви зи ју 31-60 ми-

ну та днев но, а по 20% уче ни ка гле да те ле ви зи ју 61-90 ми ну та, 

од но сно, 91-120 ми ну та днев но. По да ци из европ ских зе ма ља, 

по ка зу ју да пред школ ци/де ца школ ског уз ра ста у про се ку гле-

да ју те ле ви зи ју од 106 до 192 ми ну та днев но (Brettschne i der, & 
Naul, 2004). Што се ти че игра ња игри ца, пред школ ци се у про се-

ку игра ју 29 ми ну та днев но на ра чу на ру, а основ ци 40 ми ну та 

днев но. Иако 36% уче ни ка овог уз ра ста још не ко ри сти ра чу нар 

да би се игра ло, око 50% уче ни ка се игра на ра чу на ру из ме ђу 30 и 

90 ми ну та днев но. Де вој чи це ви ше гле да ју те ле ви зи ју, а де ча ци 

се ви ше игра ју ра чу нар ских игри ца. Ко ри шће ње ме ди ја по ве за-

но је са ви со ким ну три тив ним уно сом (Brettschne i der, & Naul, 

2004) и мо же ин ди рект но до при не ти не а де кват ној ухра ње но-

сти де це и мла дих. 
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ри зич них по на ша ња ме ђу соб но по ве за не, тј. 

да скло ност ка јед ној фор ми ри зич ног по на-

ша ња углав ном би ва пра ће на и дру гим об ли-

ци ма ри зич ног по на ша ња. 

У про се ку, да нас де вој чи це и де ча ци из Ср-

би је пу ше под јед на ко, у истом бро ју као њи-

хо ви вр шња ци из Евро пе, док је оп шта сто па 

кон зу ми ра ња ал ко хо ла не што ви ша од европ-

ског про се ка. 

Пре фе ри ра не ак тив но сти сло бод ног вре ме-

на код вој во ђан ских сред њо шко ла ца су слу-

ша ње му зи ке (90%), за тим дру же ње (78.5%) и 

из ла сци (74.5 %). Ве ћи на ис пи та ни ка за до вољ-

на је на чи ни ма про во ђе ња сло бод ног вре ме-

на. Ка да је реч о ак тив но сти ма ко је би шко ла 

мо гла да по ну ди ра ди кре а тив ног ко ри шће-

ња сло бод ног вре ме на, нај ве ћи број уче ни ка 

(54%) сма тра да би у шко ле тре ба ло уве сти 

до дат не са др жа је у ви ду спорт ских ак тив-

но сти. По ми шље њу сред њо шко ла ца у Вој во-

ди ни, нај зна чај ни ја пре пре ка за ква ли тет но 

про во ђе ње сло бод ног вре ме на је не до ста так 

нов ца (Пе тро вић и Зо то вић, 2010). Ин фор ма-

ци ја о сте пе ну ак ти ви зма сред њо шко ла ца у АП 

Вој во ди ни (2012) по твр ђу је да ви со ке чла на-

ри не пред ста вља ју зна чај ну ба ри је ру за ве ће 

укљу чи ва ње мла дих у спорт ске клу бо ве. 

Школ ски спорт би тре ба ло да омо гу-

ћи уче ни ци ма да без до дат них тро шко ва, 

или по при ви ле го ва ним це на ма, у по зна том 

школ ском ам би јен ту, кре а тив но ис ко ри сте 

сво је сло бод но вре ме. По сто ји до ка зи да ба-

вље ње спор том мо же пред ста вља ти про-

тек тив ни фак тор ка да је реч о пре у зи ма њу 

здрав стве но ри зич них по на ша ња. Та ко ђе, 

до при но си мен тал ном здра вљу мла дих.

 

Мла ди у Вој во ди ни, убе дљи во нај ви ше су 

за ин те ре со ва ни за укљу чи ва ње у про јек те у 

обла сти спор та (52%), док је ин те ре со ва ње за 

дру ге обла сти, по пут здра вља, кул ту ре, без бед-

но сти , људ ских пра ва и др. при сут но код 25% 

до 29% ис пи та ни ка.30 

Би ло би до бро ис ко ри сти ти за ин те ре со-

ва ност мла дих за во лон тер ско укљу чи ва ње 

у про јек те из обла сти спор та, укљу чу ју ћи и 

школ ски спорт. 

 Ба вље ње спор том и 

фи зич ком ак тив но шћу 

де це и мла дих у Вој во ди ни

Ис тра жи ва ње на узор ку 1624 уче ни ка, уз ра-

ста од 7 до 15 го ди на, из ве ћих вој во ђан ских 

ме ста (Но ви Сад, Сом бор, Бач ка Па лан ка, Зре-

ња нин, Срем ска Ми тро ви ца), по ка за ло је да се 

код оба по ла мо же уочи ти тренд опа да ња бро-

ја уче ни ка ко ји се сва ко днев но ба ве фи зич ком 

ак тив но шћу. Из ме ђу де вој чи ца и де ча ка истог 

уз ра ста, зна чај не раз ли ке у не дељ ној фи зич кој 

ак тив но сти по ја вљу ју се по чев од 10. го ди не, 

да кле са ула ском у до ба ра не адо ле сцен ци је. 

При том, де ча ци се у ве ћем про цен ту сва ко-

днев но ба ве фи зич ком ак тив но шћу од де вој чи-

ца. Код де ча ка у по сма тра ном уз ра сту (од 7 до 

15 го ди на) удео ис пи та ни ка ко ји су сва ко днев-

но фи зич ки ак тив ни ба рем 30 ми ну та до сти же 

50% са мо у уз ра сту 12–13 го ди на (52.7%), док 

се у дру гим уз ра сним гру па ма кре ће од 36% 

до 46%. Код де вој чи ца је си ту а ци ја још не по-

вољ ни ја: од 38% код де вој чи ца уз ра ста 8–9 

го ди на до 13% у нај ста ри јој уз ра сној гру пи; 

дру гим ре чи ма тек сва ка осма де вој чи ца у 8. 

раз ре ду ак тив на је сва ког да на.31 

30  Ин фор ма ци ја о сте пе ну ак ти ви зма сред њо шко ла ца у 
АП Вој во ди ни, 2012
31  Ђор ђић и Ма тић, 2008
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На узор ку но во сад ских уче ни ка 5. и 7. раз ре-

да основ не шко ле, до би је ни су ре зул та ти ко ји 

по ка зу ју да се 63% уче ни ка ба ви ор га ни зо ва но 

спор том, при че му се де ча ци у зна чај но ве ћем 

про цен ту ба ве спор том у спорт ским клу бо-

ви ма у по ре ђе њу са де вој чи ца ма (71% пре ма 

54%). Нај ви ше де ча ка се ба ви фуд ба лом, сле-

ди ко шар ка, па од бој ка (спорт ске игре). Код 

де вој чи ца, упа дљи во нај ве ће ин те ре со ва ње по-

сто ји за од бој ку (ско ро сва ка дру га де вој чи ца 

ко ја се ба ви спор том, ба ви се од бој ком), сле де 

плес и пли ва ње. Ана ли за спор то ва ко ји ма се 

ба ве ис пи та ни ци, по ка зу је да по сто је род но 

спе ци фич не пре фе рен ци је кад је реч о из бо-

ру спор та у основ ној шко ли. Та ко ђе, де ча ци се 

ба ве ши ром ле пе зом спор то ва, не го де вој чи це. 

Де ча ци по зи тив ни је вред ну ју сво је спорт ске 

ком пе тен ци је, ви ше во ле да се так ми че и по-

ре де са дру ги ма у спор ту и ви ше во ле ин тен-

зив ни је фи зич ке ак тив но сти.32 

Још јед но но ви је ис тра жи ва ње на ре пре-

зен та тив ном узор ку уче ни ка ви ших раз ре да 

основ них шко ла са те ри то ри је гра да Но вог 

Са да,33 по ка за ло је да се спор том у спорт ском 

клу бу ба ви 58% уче ни ка, док се 42% не ба ви 

ор га ни зо ва но спор том. Ста ти стич ки зна чај-

но ви ши про це нат де ча ка ба ви се спор том у 

32  Ђор ђић и Кр не та, 2007
33  Ђор ђић, 2009

спорт ском клу бу, 70% пре ма 45% де вој чи ца. 

Ме ђу уче ни ци ма ко ји тре ни ра ју у спорт ском 

клу бу, ве ћи на тре ни ра 3 пу та не дељ но по 1 сат 

(34%), ма да има и ис пи та ни ка ко ји су на ве ли 

да тре ни ра ју 16–21 сат не дељ но. Што се ти че 

ор га ни зо ва ног ба вље ња ре кре а тив ним ак тив-

но сти ма ван шко ле, ма ње од тре ћи не уче ни ка 

(28%) ве жба у од го ва ра ју ћем клу бу (аеро бик, 

те ре та на, фол клор, пла ни на ре ње, пле сна шко-

ла итд.). Зна чај но ви ши про це нат де вој чи ца се 

ор га ни зо ва но ба ви ре кре а ци јом (38% пре ма 

19% де ча ка). Са мо 12% ис пи ти ва них уче ни ка 

укљу че но је у рад школ ских спорт ских сек ци ја.

Нај ве ћи број сред њо шко ла ца у Ср би ји (39%) 

не ба ви се уоп ште спор том, 37% се ре кре а тив-

но ба ви спор том, а 24% тре ни ра не ки спорт.34 

Де ча ци се ви ше ба ве спор том не го де вој чи це, 

уче ни ци гим на зи ја се ви ше ба ве спор том не го 

уче ни ци сред њих струч них шко ла. Про се чан 

сред њо шко лац про ве де ма ње од 5 са ти не дељ но 

ба ве ћи се спор том, на ор га ни зо ван на чин или 

ре кре а тив но. Ви сок про це нат ис пи та ни ка као 

раз лог за не ба вље ње спор том на во ди да не ма-

ју до вољ но сло бод ног вре ме на (45%), од но сно, 

да их спорт не ин те ре су је (23%), док 6% мла-

дих на во ди не до ста так нов ца као раз лог. У исто 

вре ме, сред њо школ ци по ка зу ју ин те ре со ва ње 

34  Сва ко дне ви ца мла дих у Ср би ји, 2007

Мо гућ но сти за ба вље ње спор том у шко ли ни су до вољ но ис-

ко ри шће не. По сто ји род ни обра зац ка да је реч о пре фе рен ци ја-

ма за ба вље ње спор том (так ми чар ски, ре кре а тив ни) и вр стом 

спор та, и о то ме се мо ра во ди ти ра чу на код пла ни ра ња спорт-

ских ак тив но сти у шко ли. 
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за спорт у ви ду пра ће ња спор та у днев ним но-

ви на ма, на ТВ и по се та утак ми ца ма. Око 14% 

сред њо шко ла ца иде на спорт ске сек ци је у 

окви ру шко ле (14%), што спорт ске сек ци је чи-

ни и нај по пу лар ни јим школ ским ак тив но сти ма. 

На узор ку од 4000 вој во ђан ских сред њо-

шко ла ца до би је ни су не што по вољ ни ји по да ци 

о ба вље њу спор том: 31% ис пи та ни ка из ја сни-

ло се да је члан спорт ског клу ба, на спрам 68% 

ис пи та ни ка ко ји су не га тив но од го во ри ли на 

ово пи та ње.35 

Не ко ли ко но ви јих ис тра жи ва ња ре ли зо-

ва них на узор ци ма на ших уче ни ка по твр ди-

ло је да ба вље ње спор том мо же има ти зна-

чај не ко ри сти по мен тал но здра вље, у ви ду 

из ра же ни јег про со ци јал ног по на ша ња, ма ње 

агре сив но сти и по зи тив ни јег селф-кон цеп-

та де це и мла дих ко ји се ба ве спор том у 

по ре ђе њу са вр шња ци ма-не спор ти сти ма.36

Обра зац фи зич ке ак тив но сти де це и мла дих 

у Ср би ји се по ду да ра са обра сцем фи зич ке ак-

тив но сти вр шња ка у Евро пи37; де ча ци су ак тив-

ни ји од де вој чи ца, а са уз ра стом ни во фи зич-

ке ак тив но сти опа да. Та ко ђе, де ча ци су ви ше 

укљу че ни у ор га ни зо ва ни спорт и пре фе ри ра ју 

ин тен зив ни је ак тив но сти, док де вој чи це пред-

ност да ју не фор мал ним или ре кре а тив ним ви-

до ви ма ак тив но сти. Сту ди ја жи вот них сти ло ва 

де це и мла дих у Евро пи, по твр ди ла је да су 

спорт ске ак тив но сти и здра ва ис хра на по зи-

тив но по ве за ни, док је се ден тар но по на ша ње 

по ве за но са не здра вом ис хра ном. 

35  Ин фор ма ци ја о сте пе ну ак ти ви зма сред њо шко ла ца у 
АП Вој во ди ни, 2012
36  Гашић-Павишић и Јањетовић, 2007; Лазаревић, 
Радисављевић и Милановић, 2008; Ђорђић и Тубић, 2008; 
Тубић, Ђорђић и Почек, 2012.
37  Brettschne i der, & Naul, 2004

 Фи зич ки раст и раз вој, 

по сту рал ни и мо то рич ки ста тус 

де це и омла ди не у Вој во ди ни 

Пре ма по да ци ма ис тра жи ва ња здра вља ста-

нов ни штва Ср би је из 2006. го ди не, 38.3% де це 

и омла ди не уз ра ста 7 до 19 го ди на у Ср би ји је 

би ло нор мал но ухра ње но, у ка те го ри ји пред го-

ја зних је 36.2% де це и омла ди не, док је го ја зне 

де це и омла ди не – 18.3%. Нај ма ње је пот хра-

ње не де це и омла ди не – 2.3% (Здра вље ста нов-

ни штва Ср би је: пре глед на сту ди ја 1997–2007; 

2008). По раст бро ја уме ре но го ја зне и го ја зне 

де це у од но су на ис тра жи ва ње из 2000. го ди не, 

мо же се об ја сни ти ло шим на ви ка ма у ис хра ни 

и не до вољ ном фи зич ком ак тив но шћу, и пред-

ста вља зна ча јан јав но-здрав стве ни про блем. 

У ис тој сту ди ји, на во де се по да ци из 2007. 

го ди не ко ји се од но се на ре зул та те си сте мат-

ских пре гле да уче ни ка основ них и сред њих 

шко ла: де фор ма ци је кич ме ног сту ба кон ста то-

ва не су код 10.2% осно ва ца и 17.5% сред њо-

шко ла ца, де фор ма ци је груд ног ко ша има ло је 

2.8% осно ва ца и 2.7% сред њо шко ла ца, док су 

де фор ми те ти сто па ла ре ги стро ва ни код 13.9% 

осно ва ца и 8.4% сред њо шко ла ца (Здра вље 

ста нов ни штва Ср би је: пре глед на сту ди ја 1997–

2007; 2008). У по сма тра ном де се то го ди шњем 

пе ри о ду (1997–2007) у обе по пу ла ци је до шло 

је до по ра ста де фор ми те та кич ме ног сту ба. 

Ис тра жи ва ње на ве ли ком узор ку вој во ђан ских 

пред шко ла ца и уче ни ка ни жих раз ре да, по ка-

за ло је да се по сту рал ни ста тус по гор ша ва са 

од 4. до 11. го ди не жи во та, та ко да де ца уз ра ста 

11 го ди на има ју нај ло ши је др жа ње те ла. Овај 

тренд се на ро чи то од но си на сле де ће сег мен те 

те ла: гла ва, ло па ти це, кич ма и сто па ла.38 

38  Ба ла, Ђор ђић, Са бо и По по вић, 2007
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Ис тра жи ва ње Ре пу блич ког за во да за спорт и 

спорт ску ме ди ци ну из 2009. го ди не ука за ло је 

на дис про пор ци ју у фи зич ком раз во ју и фи зич-

ким спо соб но сти ма де це у Ср би ји.39 У по ре ђе њу 

са ме ре њем из 1995. го ди не, де ча ци основ но-

школ ског уз ра ста су у про се ку ви ши од сво јих 

вр шња ка за 3%, а де вој чи це за 2.5%, али је те-

ле сна ма са по ве ћа на за чак 14% код де ча ка, од-

но сно, 11% код де вој чи ца. Ин декс те ле сне ма се 

(БМИ), ко ји је по ка за тељ ухра ње но сти, та ко ђе је 

по ве ћан, код де ча ка за 7.3% и код де вој чи ца за 

5.6%. У по ре ђе њу са ре зул та ти ма де це истог уз-

ра ста из дру гих европ ских зе ма ља, на ши основ-

ци има ју нат про сеч не вред но сти ка да је реч о 

по ка за те љи ма фи зич ке раз ви је но сти (те ле сна 

ви си на, те ле сна ма са). У исто вре ме, ре зул та-

ти мо то рич ког те сти ра ња ба те ри јом ЕУРО ФИТ, 

по зи ци о ни ра ју ре зул та те на ших ис пи та ни ка ис-

под европ ског про се ка у ве ћи ни те сто ва. 

Слич не раз вој не тен ден ци је уоче не су и ис-

тра жи ва њу По кра јин ског за во да за спорт и ме-

ди ци ну спор та из 2010. го ди не, ре а ли зо ва ног 

на узор ку но во сад ских уче ни ка 1. до 8. раз ре да 

основ не шко ле. Иако ви ши и те жи у од но су на 

прет ход на ме ре ња, у по ре ђе њу са вр шња ци-

ма из Евро пе, но во сад ски уче ни ци и уче ни це 

сред њег школ ског уз ра ста (11–14 го ди на), по-

сти гли су у ве ћи ни мо то рич ких те сто ва испод 

просечне вред но сти. Бо ље ре зул та те има ли су 

са мо у те сто ви ма за про це ну рав но те же и сна-

ге сти ска ша ке. 

Фак то ри ри зи ка за на ста ја ње кар ди о ва-

ску лар них бо ле сти код мла дих љу ди пра ве 

кла стер, ко ји је сна жно по ве зан са ни ским 

ни во ом фи зич ке ак тив но сти и фи зич ке 

кон ди ци је.40 

39 Фи зич ка раз ви је ност и фи зич ке спо соб но сти де це 
основ но школ ског уз ра ста, 2009
40  Brettschne i der & Naul, 2004
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Три глав на узро ка пре ко мер не те жи не и го ја-

зно сти су: ге нет ска пре ди спо зи ци ја, ви сок унос 

енер ги је и ни ска по тро шња енер ги је. Дра ма ти-

чан по раст за сту пље но сти го ја зно сти код де-

це и мла дих мо же се нај пре до ве сти у ве зи са 

сре дин ским фак то ри ма, при че му све из ра же-

ни ји се ден тар ни на чин жи во та ве ро ват но игра 

кључ ну уло гу.41 У исто вре ме, со ци јал ни и кул-

тур ни ми ље, као и не по сред но фи зич ко окру-

же ње, пред ста вља ју ва жне ко ре ла те фи зич ке 

ак тив но сти мла дих,42 што је по себ но зна чај но, 

јер се на њих мо же ути ца ти у ве ћој ме ри не го 

на по је ди не би о ло шке, де мо граф ске или пси-

хо ло шке ка рак те ри сти ке. Ства ра ње аде кват ног 

школ ског ми љеа (фи зич ког и со ци јал ног) мо-

же до при не ти под сти ца њу фи зич ке ак тив но сти 

де це и мла дих, и ту ва жну уло гу има под сти ца-

ње фи зич ког вас пи та ња и школ ског спор та, као 

и дру гих ме ра ко је до при но се да здра ви из бо ри 

мла дих, укљу чу ју ћи и фи зич ку ак тив ност, бу ду 

за њих лак ши и јед но став ни ји из бо ри. 

 По зи ци је и ка рак те ри сти ке 

фи зич ког вас пи та ња 

у на шим шко ла ма 

Пре ма ак ту ел ним на став ним пла но ви ма и 

про гра ми ма, фи зич ко вас пи та ње у основ ној 

шко ли ег зи сти ра као оба ве зан на став ни пред-

мет у пр вом ци клу су (1–4. раз ред основ не 

шко ле), од но сно, као оба ве зан на став ни пред-

мет и оба ве зан из бор ни пред мет у дру гом ци-

клу су (5–8. раз ред). Од 1–4. раз ре да основ не 

шко ле, фи зич ко вас пи та ње је за сту пље но са 

три ча са не дељ но, а на ста ву ре а ли зу ју учи те-

љи. Иако ак ту ел ни пра вил ни ци на зна ча ва ју 

мо гућ ност да на ста ву фи зич ког вас пи та ња у 

41  Brettschne i der & Naul, 2004
42  Sal lis, Proc ha ska & Taylor, 2000

3. и 4. раз ре ду ре а ли зу ју пред мет ни на став-

ни ци-спе ци ја ли сти за фи зич ко вас пи та ње, та 

оп ци ја је у сва ко днев ној прак си уки ну та услед 

стрикт не при ме не за кон ске ре гу ла ти ве ко ја се 

од но си на фи нан си ра ње бу џет ских уста но ва.

На ста ву фи зич ког вас пи та ња од 5. до 8. раз-

ре да осно ве шко ле ре а ли зу ју ис кљу чи во пред-

мет ни на став ни ци – спе ци ја ли сти за фи зич ко 

вас пи та ње, и то се од но си ка ко на фи зич ко 

вас пи та ње као оба ве зан на став ни пред мет (са 

фон дом од 2 ча са не дељ но), та ко и на фи зич ко 

вас пи та ње-иза бра ни спорт (оба ве зан из бор ни 

пред мет, за сту пљен са јед ним ча сом не дељ но). 

Ако се по сма тра уку пан не дељ ни и го ди-

шњи фонд ча со ва фи зич ког вас пи та ња (оба-

ве зан на став ни пред мет + оба ве зан из бор ни 

пред мет), мо же се кон ста то ва ти да се фи зич ко 

вас пи та ње са три ча са не дељ но на ла зи на тре-

ћем ме сту, од мах иза ма тер њег је зи ка и ма те-

ма ти ке. Са три ча са, или 135 ми ну та не дељ но 

то ком чи та вог основ ног шко ло ва ња, фи зич ко 

вас пи та ње је у ак ту ел ним на став ним пла но ви-

ма и про гра ми ма у Ср би ји, од но сно, Вој во ди-

ни, за сту пље но из над про се ка од 109 ми ну та у 

Европ ској Уни ји.43

Што се ти че циљ ног усме ре ња фи зич ког вас-

пи та ња, у ак ту ел ним про пи си ма на во ди се да 

је циљ фи зич ког вас пи та ња да ра зно вр сним и 

си сте мат ским мо то рич ким ак тив но сти ма, 

у по ве за но сти са оста лим вас пит но-обра-

зов ним под руч ји ма, до при не се ин те грал ном 

раз во ју лич но сти уче ни ка (ког ни тив ном, 

афек тив ном, мо то рич ком), раз во ју мо то-

рич ких спо соб но сти, сти ца њу, уса вр ша ва њу 

и при ме ни мо то рич ких уме ња, на ви ка и нео-

п ход них те о риј ских зна ња у сва ко днев ним 

и спе ци фич ним усло ви ма жи во та и ра да. У 

све тлу са вре ме них при сту па фи зич ком вас пи-

та њу, по зи тив но је што по сто је ћа де фи ни ци ја 

43  Hard man, 2007
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ци ља фи зич ког вас пи та ња на гла ша ва са деј-

ство са дру гим обра зов ним обла сти ма и ути-

ца ње на сва три раз вој на до ме на (пси хо-мо-

тор ни, ког ни тив ни и афек тив ни). Не до ста ци 

се, не сум њи во, огле да ју у чи ње ни ци да ак ту-

ел но циљ но од ре ђе ње фи зич ког вас пи та ња 

не до вољ но екс пли цит но ука зу је на до при нос 

фи зич ког вас пи та ња фор ми ра њу здра вог на-

чи на жи во та. 

По ред фон да ча со ва, на став ни пла но ви и 

про гра ми про пи су ју и об ли ке ра да, од но сно 

на став не са др жа је ка да је реч о фи зич ком вас-

пи та њу као оба ве зном на став ном пред ме ту од 

1. до 8. раз ре да основ не шко ле. Слич но као у 

дру гим европ ским зе мља ма, и код нас фи зич-

ко вас пи та ње ка рак те ри шу, пре све га, тра ди-

ци о нал ни са др жа ји: спорт ске игре (фуд бал, 

ру ко мет, ко шар ка, од бој ка), ве жбе на спра ва ма 

и тлу и атле ти ка. За по ме ну те те мат ске це ли-

не, пла ни ра се , прак тич но, по јед на тре ћи на 

од укуп ног бро ја ча со ва на го ди шњем ни воу. 

За са др жа је из пле са и рит мич ке гим на сти ке, 

пред ви ђе но је све га не ко ли ко ча со ва. 

Ана ли за ак ту ел ног ста ња и пер спек ти-

ва фи зич ког вас пи та ња у ЕУ44 по ка зу је да 

у про гра ми ма до ми ни ра ју спорт ске игре, 

гим на сти ка и атле ти ка, што је слу чај и 

код нас. Ме ђу тим, ем пи риј ско ис тра жи ва-

ње45 по твр ди ло је да ве о ма ма ли про це нат 

основ них шко ла у Ср би ји у пот пу но сти 

ре а ли зу је пред ви ђе не про грам ске це ли не; 

при ме ра ра ди, ни јед на ан ке ти ра на шко ла 

ни је у пот пу но сти ре а ли зо ва ла са др жа је 

из рит ми ке, са др жа је из гим на сти ке у пот-

пу но сти је ре а ли зо ва ло 15% шко ла, из од-

бој ке – 16%, ру ко ме та – 19%, из атле ти ке 

– 30% шко ла итд. Ви сок про це нат уче ни ка 

44  Hard man, 2007
45  Ра ич, 1998

не во ли да ве жба оно што је про гра мом 

пред ви ђе но: уче ни ци не во ле ве жбе на спра-

ва ма и тлу (23%), ве жбе об ли ко ва ња (20%), 

атле ти ку и пе ња ње по спра ва ма (по 18%) 

и игре без лоп те (13%).46 Са мо 13% уче ни ка, 

од но сно, 22% уче ни ца из истог ис тра жи ва-

ња, не би ни шта ме ња ло у по сто је ћем на-

став ном пла ну и про гра му.

Флек си бил ност по сто је ћег за кон ског окви-

ра, од но сно, мо гућ ност из ла же ња у су срет кон-

крет ним и спе ци фич ним по тре ба ма уче ни ка 

и ло кал не сре ди не, огле да се у мо гућ но сти 

пла ни ра ња и ре а ли за ци је тзв. курс не на ста ве 

(нпр. пли ва ња, сто ног те ни са, ве сла ња, кли за ња 

и сл.). Ова мо гућ ност се у прак си не до вољ но 

ко ри сти. 

Да је на ста ва фи зич ког вас пи та ња са-

мо де ли мич но ко ри сна за уче ни ке основ не 

шко ле сма тра ви ше од тре ћи не ан ке ти ра-

них уче ни ка 5. раз ре да, још 8% сма тра да 

ни је ко ри сна, а 6% ис пи та ни ка ни је мо гло 

да оце ни ко ри сност фи зич ког вас пи та-

ња за уче ни ке.47 На пи та ње да ли на ста ва 

фи зич ког вас пи та ња обез бе ђу је зна ња из 

по је ди них спор то ва за ба вље ње тим ак-

тив но сти ма у сло бод но вре ме, 37% ис пи-

та ни ка опре де ли ло се за од го вор „ве о ма 

мно го”, 34% – „осред ње”, 13% – „ма ло” и по 

8% – „ве о ма ма ло” и „ни ма ло”. Јед но но ви је 

ис тра жи ва ње ре а ли зо ва но на узор ку уче ни-

ка 5. и 7. раз ре да основ не шко ле (Ђор ђић и 

Ту мин, 2008), по ка за ло је да чак 73% ис пи-

та ни ка сма тра да су ча со ви фи зич ког вас-

пи та ња јед но лич ни и до сад ни. Ско ро 80% 

ис пи та ни ка же ле ло би ви ше ин фор ма ци ја 

о зна ча ју по је ди них ве жби, здра вој ис хра ни, 

46  Ра до ва но вић и Ми ло ше вић, 2006
47  Ра до ва но вић и Ми ло ше вић, 2006
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са мо стал ном ве жба њу и сл. Ви ше од по ло-

ви не ис пи та ни ка оце њу је да има пре ви ше 

так ми чар ских ак тив но сти.48 Хард ман на 

осно ву ста ња у ЕУ, с пу ним пра вом ис ти че 

да се ку ри ку лум школ ског фи зич ког вас пи-

та ња и ње го ва ре а ли за ци ја мо ра ју кон цеп-

ту ал но и кон тек сту ал но пре и спи та ти и 

по ве за ти са оним што се де ша ва из ван и 

на кон шко ле.

 Фи зич ко вас пи та ње – 

иза бра ни спорт

Фи зич ко вас пи та ње – иза бра ни спорт је оба-

ве зан из бор ни пред мет, ко ји се ре а ли зу је од 

5. до 8. раз ре да основ не шко ле. За ми шље но је 

да се уче ни ци, на ни воу оде ље ња, опре де љу ју 

за је дан од нај ма ње че ти ри по ну ђе на спор та 

(два ко лек тив на и два ин ди ви ду ал на). Спорт за 

48  Ђор ђић и Ту мин, 2008

ко ји се ве ћи на уче ни ка опре де ли, је сте спорт 

ко ји ће се ре а ли зо ва ти у скло пу оба ве зног из-

бор ног пред ме та. На при мер, шко ла по ну ди 

уче ни ци ма ру ко мет, ко шар ку, гим на сти ку и 

сто ни те нис; ако се ве ћи на уче ни ка у оде ље-

њу опре де ли за ко шар ку, уче ни ци по ха ђа ју 

пред мет Фи зич ко вас пи та ње – ко шар ка. Фи-

зич ко вас пи та ње као оба ве зан из бор ни пред-

мет има из ра зи то спорт ско усме ре ње; пре ма 

ва же ћим пра вил ни ци ма, на гла сак је на за до-

во ља ва њу ин те ре со ва ња уче ни ка и њи хо вих 

по тре ба за сти ца њем зна ња у ода бра ном спор-

ту, раз ви ја њу спо соб но сти за ба вље ње спор том 

и ства ра њу трај не на ви ке за ба вље ње спор том 

и уче шћем на так ми че њи ма. Код пла ни ра ња 

фи зич ког вас пи та ња као оба ве зног на став ног 

пред ме та, мо ра се има ти у ви ду за ко ји спорт 

су се уче ни ци опре де ли ли у скло пу фи зич ког 

вас пи та ња као оба ве зног из бор ног пред ме та, 

што знат но усло жња ва про цес пла ни ра ња. Ча-

со ви ова два пред ме та су у рас по ре ду, по себ-

но се во де у школ ском днев ни ку, а уче ни ци се 

оце њу ју ну ме рич ким оце на ма, по себ но за оба 
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пред ме та. Из бор ни ка рак тер пред ме та Фи зич-

ко вас пи та ње – иза бра ни спорт, у прак си је че-

сто ком про ми то ван, јер из ор га ни за ци о но-тех-

нич ких и дру гих раз ло га, на став ни ци на ме ћу 

уче ни ци ма свој из бор (нпр. сва оде ље ња пе тог 

раз ре да има ју ру ко мет као иза бра ни спорт, 

ше сти раз ре ди по ха ђа ју пред мет Фи зич ко 

вас пи та ње – ко шар ка и сл.). Ча со ви пред ме та 

Фи зич ко вас пи та ње – иза бра ни спорт мо гу се 

ор га ни зо ва ти на на чин ко ји нај ви ше од го ва ра 

мо гућ но сти ма шко ле (ре до ван рас по ред ча со-

ва, су прот на сме на, на школ ским или из најм-

ље ним спорт ским ве жба ли шти ма). На став ни 

про грам за пред мет Фи зич ко вас пи та ње – иза-

бра ни спорт са чи ња ва пред мет ни на став ник. 

На став ник фи зич ког вас пи та ња у истом оде-

ље њу оба ве зно ре а ли зу је два ре дов на ча са фи-

зич ког вас пи та ња и је дан час фи зич ко вас пи та-

ње – иза бра ни спорт.

Пре ма по да ци ма из Из ве шта ја о ста њу у 

обра зов но-вас пит ним уста но ва ма у Ср би ји у 

ве зи са школ ским спор том из 2008. го ди не, 

као иза бра ни спорт у вој во ђан ским основ ним 

шко ла ма нај че шће се по ја вљу је од бој ка (у свим 

окру зи ма), сле де ко шар ка, ру ко мет и ма ли 

фуд бал/ве ли ки фуд бал. Иако су ве жбе на спра-

ва ма и атле ти ка оба ве зни на став ни са др жа ји 

то ком све че ти ри го ди не пред мет не на ста ве (V 

до VI II раз ред), не у по ре ди во ма ње су за сту пље-

ни као иза бра ни спорт; по сма тра но по окру зи-

ма, гим на сти ка и атле ти ка су за сту пље ни у 1 до 

5 шко ла, док је од бој ка за сту пље на у 24 до 43 

шко ле, ко шар ка у 15 до 34 шко ле итд.). 

Дру ги ор га ни за ци о ни об ли ци ра да

По ред ре дов них ча со ва, ко ји су у рас по ре ду, 

пред ви ђе но је да се ре а ли зу ју и дру ги об ли ци 

ра да (ван ча сов не и ван школ ске ак тив но сти), 

као што су: упу ћи ва ње уче ни ка на са мо стал но 

ве жба ње, ко рек тив но-пе да го шки рад, сло бод-

не ак тив но сти, кро се ви, ло го ро ва ње, зи мо ва ње, 

спорт ске ак тив но сти од зна ча ја за дру штве ну 

сре ди ну, школ ска и дру га спорт ска так ми че ња, 

при ред бе и јав ни на сту пи. 

Ре а ли за ци ја курс них об ли ка на ста ве, од-

но сно спорт ске ак тив но сти од зна ча ја за 

дру штве ну сре ди ну, за не ма ре на је у сва ко-

днев ној прак си. Из фон да ча со ва за за јед нич ки 

про грам ски са др жај шко ла мо же да пла ни ра 

12 ча со ва за ону спорт ску ак тив ност ко ја ни-

је об у хва ће на за јед нич ким про гра мом, а за 

ко ју сре ди на у ко јој шко ла жи ви и ра ди има 

ин те ре са (сто ни те нис, бо ри лач ки спор то ви, 

ве сла ње, ка јак). У по сто је ћим пра вил ни ци ма, 

на гла ше но је да се ова ак тив ност пла ни ра за 

уче ни ке од тре ћег до осмог раз ре да, а да про-

грам са чи ња ва и спро во ди на став ник фи зич-

ког вас пи та ња. 

Сло бод не ак тив но сти. За кон ска ре гу ла ти-

ва пред ви ђа да се у свим шко ла ма ре а ли зу је 

нај ма ње 1 час спорт ских ак тив но сти не дељ но, 

у скло пу ра да школ ских спорт ских сек ци ја. 

Спорт ске сек ци је на ме ње не су уче ни ци ма ко ји 

ис по ља ва ју по себ не скло но сти и ин те ре со ва-

ња за спорт, на во ди се у по сто је ћим пра вил ни-

ци ма, а во ди их школ ски на став ник фи зич ког 

вас пи та ња пре ма по себ но са чи ње ном про гра-

му ра да. Тре ба ло би да на став ник при ли ком 

из ра де про гра ма ра да сек ци је, узме у об зир 

ка рак те ри сти ке уче ни ка, ма те ри јал но-тех-

нич ке усло ве ра да, као и про грам школ ских 

спорт ских так ми че ња уче ни ка Ср би је. По пра-

ви лу, сва ки на став ник фи зич ког вас пи та ња у 

шко ли опре де љу је се да во ди јед ну сек ци ју, а 

уко ли ко у шко ли ра ди са мо је дан на став ник, да 

би за до во љио ин те ре со ва ња уче ни ка, пре по ру-

чу је се да се зон ски пла ни ра раз ли чи те спорт-

ске ак тив но сти. 
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Спорт ске сек ци је у мно гим шко ла ма за ми-

ру или ра де кам пањ ски, оку пља ју ћи уче ни ке 

пред так ми че ња из зва нич ног так ми чар ског 

ка лен да ра спорт ских так ми че ња уче ни ка Ср-

би је. Сек ци је су рет ко ра сад ни ци та ле на та, че-

сто оку пља ју већ афир ми са не мла де спор ти сте 

ко ји се спор том ба ве ван шко ле, у спорт ским 

клу бо ви ма. Та лен то ва ни уче ни ци так ми че се за 

шко лу у ви ше спор то ва, што до дат но за ма гљу је 

ре ал ну сли ку об у хва та уче ни ка спорт ским сек-

ци ја ма. Из бор сек ци ја је оску дан и че сто су до-

ступ не са мо нај спо соб ни јим уче ни ци ма. 

Пре ма не пу бли ко ва ним по да ци ма По кра-

јин ског се кре та ри ја та за спорт и омла ди ну из 

2012. го ди не до би је ним на ре пре зен та тив ном 

узор ку вој во ђан ских основ них шко ла, у ско-

ро две тре ћи не шко ла, сек ци је су до ступ не и 

мла ђим раз ре ди ма (I до IV раз ред), а у не што 

ви ше од јед не тре ћи не, у сек ци је су укљу че-

ни са мо уче ни ци ста ри јих раз ре да (V до VI II 

раз ред). Школ ске сек ци је по сто је за сле де ће 

спор то ве: од бој ка, фуд бал, ко шар ка, ру ко мет, 

сто ни те нис, ма ли фуд бал, шах, рва ње, стре ља-

штво, атле ти ка, рит мич ка гим на сти ка, ка ра те, 

ма че ва ње, бад мин тон, ко рек тив на гим на сти ка, 

спорт ска гим на сти ка, кик бокс, те квон до, мо-

де ран плес, аики до, плес, пли ва ње, фол клор, 

спорт ски ри бо лов, ка јак, за бав ни по ли гон. 

Об у хват уче ни ка спорт ским сек ци ја ма кре-

ће се у ра спо ну од 1.14% до 100% уче ни ка. 

Ре ал ни ју сли ку да је рас по де ла по раз ре ди-

ма: у 90 шко ла (ско ро 26%) не ма по да та ка о 

бро ју уче ни ка укљу че них у спорт ске сек ци-

је. У 142 шко ле (40%) има ју од 1% до 20% 

уче ни ка укљу че них у спорт ске сек ци је. Око 

19% основ них шко ла има 21 до 30% уче ни ка 

Број школа према обухвату ученика спортским секцијама



35
ст

ра
те

ги
ја

у спорт ским сек ци ја ма, док је у 8% шко ла у 

спорт ске сек ци је укљу че но 31 до 40% уче ни-

ка. Ве о ма је ма ло основ них шко ла ко је има-

ју ан га жо ва но 41 до 50% уче ни ка (10 шко ла 

или ма ње од 3%). Укуп но 14 шко ла или 4% од 

укуп ног бро ја, има ви ше од по ло ви не уче ни-

ка укљу че но у спорт ске сек ци је у шко ли. За-

јед нич ко за ове шко ле (сем јед ног из у зет ка) је 

да се ра ди о ма лим шко ла ма, са про сеч но око 

220 уче ни ка.

Број шко ла пре ма об у хва ту уче ни ка спорт-

ским сек ци ја ма

Пре ма по да ци ма из 2008. го ди не, пре-

зен то ва ним у скло пу Из ве шта ја о ста њу 

школ ског спор та у Ре пу бли ци Ср би ји, у вој-

во ђан ским основ ним и сред њим шко ла ма, 

нај за сту пље ни је ван на став не спорт ске 

ак тив но сти су спорт ске игре (од бој ка, ма-

ли фуд бал, ко шар ка и ру ко мет). У се вер но-

ба нат ском окру гу, од бој ка је за сту пље на у 

74% шко ла, ко шар ка у 64% шко ла, а ру ко-

мет у 48% шко ла. Ма ли фуд бал је нај по пу-

лар ни ји у се вер но бач ком окру гу (70% шко-

ла). Про це нат шко ла у ко ји ма се уче ни ци 

ба ве атле ти ком као ван на став ном ак тив-

но шћу, не пре ла зи 28% (се вер но бач ки и за-

пад но бач ки округ), гим на сти ка је нај за сту-

пље ни ја у сред ње ба нат ском окру гу (22%), а 

сто ни те нис у за пад но бач ком окру гу (10%) 

шко ла. Оста ле ак тив но сти за сту пље не су 

у за не мар љи вом про цен ту основ них и сред-

њих шко ла у Ср би ји (ка ра те и стре ља штво 

у 0.8% шко ла, пли ва ње у 0.7% шко ла, шах 

– 0.6% шко ла, ко рек тив на гим на сти ка – 

0.5% итд.).

Преглед ваннаставних спортских активности по окрузима у АП Војводини

ОДБОЈКА
МAЛИ 
ФУДБАЛ

КОШАРКА РУКОМЕТ
АТЛЕ-
ТИКА

ГИМНАС-
ТИКА

СТОНИ 
ТЕНИС

Севернобачки 65% 70% 59% 28% 28% 15% 9%

Западнобачки 61% 47% 61% 42% 28% 12% 10%

Јужнобачки 69% 59% 56% 29% 29% 17% 5%

Севернобанатски 74% 52% 64% 48% 19% 19% 2%

Средњебанатски 54% 54% 44% 32% 19% 22% 2%

Јужнобанатски 70% 61% 48% 42% 20% 6% 6%

Сремски 68% 65% 53% 43% 19% 12% 4%
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Пре ма нај но ви јим по да ци ма По кра јин ског 

се кре та ри ја та за спорт и омла ди ну, ско ро по-

ло ви на основ них шко ла у Вој во ди ни ре а ли зу је 

соп стве не про гра ме, ко ји об у хва та ју спорт ске/

фи зич ке ак тив но сти ко је ни су пред ви ђе не на-

став ним пла ном и про гра мом (то је слу чај и са 

не ким спорт ским сек ци ја ма у шко ли). 

У ове ак тив но сти, шко ле су убро ја ле уче шће 

у ак ци ја ма „Бу ди фер – по кре ни игру” и „Куп 

то ле ран ци је”, чи ји су ини ци ја то ри и по кро-

ви те љи По кра јин ски се кре та ри јат за спорт и 

омла ди ну, од но сно, По кра јин ски се кре та ри јат 

за обра зо ва ње, упра ву и на ци о нал не за јед ни-

це, за тим уче шће у спорт ским так ми че њи ма у 

окви ру ак ци је „Спор том про тив дро ге”, „Chal-

len ge Day”, „Ne stle школ ска ли га”, Уни це фо ви 

про гра ми, Тр ка за срећ ни је де тињ ство и сл. 

Та ко ђе, ор га ни зо ва на су ин тер на школ ска так-

ми че ња и тур ни ри, шко ли це спор та, фол клор, 

обу ка не пли ва ча, а у не ким сре ди на ма ус по-

ста вље не су ве зе са спорт ским клу бо ви ма.

Ис тра жи ва ње спро ве де но на узор ку но-

во сад ских уче ни ка49 по ка за ло је да је све га 

12% ис пи та ни ка укљу че но је у рад школ ских 

спорт ских сек ци ја, при че му су де вој чи це 

зна чај но ма ње за сту пље не од де ча ка (8% 

пре ма 15%). Ов де тре ба на по ме ну ти да је 

од 307 уче ни ка оба по ла ко ји се не ба ве ор га-

ни зо ва но спор том у спорт ским клу бо ви ма, 

све га 19 уче ни ка учла ње но у школ ске спорт-

ске сек ци је (6.19%). Да кле, шко ла у овом слу-

ча ју не из ла зи у су срет по тре ба ма уче ни ка 

ко ји се не ба ве спорт ском ак тив но шћу ван 

шко ле. Пре ма овом ис тра жи ва њу, са уз ра-

стом ра сте про це нат уче ни ка ко ји не на-

ла зе од го ва ра ју ћу спорт ску сек ци ју у по ну ди 

шко ле, а исто вре ме но све је ма ње уче ни ка 

49  Ђор ђић, 2009

ко ји ма је ор га ни зо ва но ба вље ње спор том 

ван шко ле основ ни раз лог за не у кљу чи ва ње 

у школ ске спорт ске сек ци је. По себ ну па-

жњу на став ни ка фи зич ког вас пи та ња зах-

те ва око 9% уче ни ка не за ин те ре со ва них 

за школ ске спорт ске сек ци је; нео п ход но је 

осми сли ти аде кват не стра те ги је и ме ре 

за њи хо во укљу чи ва ње у школ ски спорт. Де-

ча ци се ви ше ба ве спор том не го де вој чи це, 

и у шко ли и ван шко ле, а де фи цит сло бод-

ног вре ме на ко ји за де вој чи це пред ста вља 

глав ну ба ри је ру за уче шће у ра ду спорт ских 

сек ци ја у шко ли, мо жда ре флек ту је и дру га-

чи је при о ри те те и ин те ре со ва ња де вој чи ца 

у скла ду са до ми нант ним род ним сте ре о-

ти пи ма.50 Рад спорт ских сек ци ја у шко ли, 

пре ма ми шље њу ис пи та ни ка, ка рак те ри-

ше спо ра дич ност и не си сте ма тич ност 

што упот пу ња ва сли ку о ак ту ел ном ста њу 

школ ског спор та. 

Школ ска и дру га так ми че ња. По сто је ћа 

за кон ска ре гу ла ти ва оба ве зу је шко ле да ор-

га ни зу ју и спро во де спорт ска так ми че ња као 

ин те грал ни део про це са фи зич ког вас пи та ња, 

пре ма пла ну струч ног ве ћа (са чи ња ва ју га сви 

на став ни ци фи зич ког вас пи та ња). Оба ве зна су 

уну тар школ ска (ме ђу о де љен ска и ме ђу ра зред-

на) так ми че ња у гим на сти ци (у зим ском пе ри-

о ду), атле ти ци (про лећ ни пе ри од) и у нај ма ње 

јед ној спорт ској игри (то ком го ди не). Струч но 

ве ће са чи ња ва план и про грам уну тар школ-

ских и спорт ских так ми че ња уче ни ка, ко ји чи-

ни са став ни део го ди шњег пла на ра да шко ле. 

Школ ска так ми че ња би тре ба ло спро во ди ти 

то ком це ле школ ске го ди не, а пре ма ва же ћим 

про пи си ма, шко ла је оба ве зна да обез бе ди ма-

те ри јал не, ор га ни за ци о не и дру ге усло ве ка ко 

50  Ђор ђић и Кр не та, 2008
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би школ ска так ми че ња би ла до ступ на свим 

уче ни ци ма. За ми шље но је да се нај у спе шни ји 

уче ни ци укљу че у про грам так ми че ња Са ве за 

за школ ски спорт Ср би је. 

У за ви сно сти од ад ми ни стра тив ног окру-

га, уну тар школ ска так ми че ња из спорт-

ске гим на сти ке ни су одр жа на у 83 до 94% 

шко ла, док из атле ти ке ни су одр жа на у 46 

до 59.5% вој во ђан ских основ них и сред њих 

шко ла, иако су оба ве зна за све шко ле.51 Ка да 

је реч о спорт ским игра ма, знат но је ма њи 

про це нат шко ла ко је не ор га ни зу ју уну тар-

школ ска так ми че ња: 29 до 42% шко ла не 

ор га ни зу је так ми че ња из од бој ке, 29% до 

47% из ко шар ке, и 46 до 72% из ру ко ме та. 

По сма тра но на ни воу ре пу бли ке, из у зет но 

ма ло шко ла на сту па на оп штин ским так-

ми че њи ма из спорт ске и рит мич ке гим на-

сти ке (3.3%, од но сно, 0.6% од укуп ног бро ја 

шко ла), сле де, пли ва ње (10% шко ла), сто ни 

те нис (26%), фуд бал (28%), ру ко мет (36%), 

ко шар ка (41%), атле ти ка (49%) и од бој ка 

(50.5%). Ови на ла зи по твр ђу ју да из ме ђу 

про пи са ног и ствар ног, ка да је реч о школ-

ском спор ту, по сто ји ве ли ки рас ко рак. 

Си стем школ ских спорт ских так ми че ња у 

Ср би ји по сто ји ду же од 40 го ди на и у по чет-

ку се раз ви јао кроз три одво је на си сте ма: тзв. 

ужа Ср би ја – „Спорт ске игре школ ске омла-

ди не Ср би је”, Вој во ди на – „Спорт ска олим пи-

ја да школ ске омла ди не Вој во ди не” и Ко со во 

– „Спорт ске игре школ ске омла ди не Ко со ва”. 

Од 1992. го ди не ус по ста вљен је је дин ствен 

си стем так ми че ња на ни воу Ре пу бли ке. Так-

ми че њи ма ру ко во ди и ор га ни зу је их Са вез 

за школ ски спорт Ср би је, ко ји је пу но прав ни 

51  Ис тра жи ва ње ста ња у обра зов но-вас пит ним уста но ва-
ма у Ср би ји у ве зи са школ ским спор том, 2008

члан Спорт ског са ве за Ср би је. Са вез за школ-

ски спорт Ср би је оку пља оп штин ске и окру-

жне са ве зе, од но сно, од бо ре за школ ски спорт. 

Си стем так ми че ња ор га ни зо ван је по узо ру на 

олим пиј ске игре у че тво ро го ди шњим ци клу-

си ма. Пред ви ђе но је пет ступ ње ва так ми че-

ња, по чев од школ ског (ме ђу о де љен ског) так-

ми че ња, пре ко оп штин ског, ме ђу оп штин ског 

(окру жног), ме ђу о кру жног (ре ги о нал ног), до 

ре пу блич ког так ми че ња. Сва ке че твр те го ди не, 

одр жа ва ју се олим пиј ске спорт ске игре уче ни-

ка Ре пу бли ке Ср би је. Так ми че ња се ор га ни зу ју 

за уче ни ке и уче ни це основ них и сред њих шко-

ла у 11 спор то ва (пли ва ње, стре ља штво, сто ни 

те нис, гим на сти ка, од бој ка, ко шар ка, ру ко мет, 

ма ли фуд бал, атле ти ка, ма ле олим пиј ске игре, 

про лећ ни крос РТС). 

Пре ма по да ци ма Са ве за за школ ски спорт 

Ср би је, број уче сни ка на свим ступ ње ви ма 

так ми че ња у јед ној школ ској го ди ни до сти же 

пре ко 350.000 уче ни ка, а за вр шне ре пу блич ке 

смо тре оку пља ју 4–5000 уче сни ка. Про це не 

ве за не за уку пан број уче ни ка ко ји уче ству ју 

у си сте му так ми че ња, од нај ни жег до нај ви шег 

ни воа, де лу ју не ре ал но, јер би то зна чи ло да је 

ви ше од 40% свих уче ни ка у Ср би ји укљу че но 

у школ ски спорт. По је ди ни уче ни ци се так ми че 

у ви ше спор то ва, а уну тар школ ска так ми че ња 

се че сто не ор га ни зу ју. 

 Здрав стве на за шти та уче сни ка 

школ ских спорт ских так ми че ња

Уче ни ци не мо гу би ти укљу че ни у ван на став-

не спорт ске ак тив но сти и спорт ска так ми че ња 

ако ни је прет ход но утвр ђе на њи хо ва здрав стве-

на спо соб ност за ба вље ње школ ским спор том.52 

У спорт ском так ми че њу мо же уче ство ва ти 

52  За кон о спор ту, чл. 143
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спор ти ста ко ме је у пе ри о ду од шест ме се ци 

пре одр жа ва ња спорт ског так ми че ња утвр ђе-

на оп шта здрав стве на спо соб ност за оба вља ње 

спорт ских ак тив но сти. Здрав стве ну спо соб-

ност спор ти сте утвр ђу је над ле жна здрав стве на 

уста но ва, од но сно за вод над ле жан за спорт и 

ме ди ци ну спор та, ко ји је ду жан да о то ме оба-

ве сти над ле жну здрав стве ну уста но ву.53 

Здрав стве на за шти та уче сни ка у школ ским 

спорт ским ак тив но сти ма се спро во ди на три 

ни воа:

1.  Прет ход ни, пе ри о дич ни и ван ред ни 

спорт ско-ме ди цин ски пре гле ди

2.  Здрав стве на за шти та у то ку спорт ских 

ак тив но сти

3. Ле че ње спорт ских по вре да

Пре вен тив ни, пе ри о дич ни и ван ред ни пре-

гле ди уче сни ка у спорт ским так ми че њи ма се 

оба вља ју по Пра вил ни ку о утвр ђи ва њу здрав-

стве не спо соб но сти спор ти ста за оба вља ње 

спорт ских ак тив но сти и уче ство ва њу на спорт-

ским так ми че њи ма из 2012. го ди не. Пре вен-

тив ни пре гле ди ни су оба ве зни за уче сни ке 

уну тар школ ских (ме ђу о де љен ских и ме ђу ра-

зред них) так ми че ња, јер се она ор га ни зу ју као 

ин те грал ни део про це са фи зич ког вас пи та ња. 

Тро шко ве утвр ђи ва ња здрав стве не спо соб но-

сти, пре ма За ко ну о спор ту, сно си спорт ска 

ор га ни за ци ја или спор ти ста так ми чар.

Здрав стве на за шти та у то ку спорт ских 

ак тив но сти. У то ку так ми че ња на спорт ском 

те ре ну је нео п ход но при су ство осо бља об у че-

ног за ука зи ва ње пр ве по мо ћи (на став ни ци фи-

зич ког вас пи та ња, ли ца са за вр ше ним кур сом 

пр ве по мо ћи). За вре ме ме ђу школ ских так ми-

че ња је по треб но обез бе ди ти де жур ство од-

го ва ра ју ћег пре во зног сред ства за тран спорт 

по вре ђе них до здрав стве не уста но ве (пут нич-

ки ауто мо бил). При ли ком ор га ни зо ва ња ве ћих 

53  За кон о спор ту, чл. 17

так ми че ња (пре ко 100 уче сни ка) по треб но је 

при су ство де жур ног ле ка ра, док је за окру жна 

так ми че ња нео п ход но и са ни тет ско во зи ло са 

ме ди цин ском еки пом (ле кар и ме ди цин ски 

тех ни чар). 

Ле че ње спорт ских по вре да. Сва ки уче сник 

у так ми че њу мо ра да има ва же ћу здрав стве ну 

ле ги ти ма ци ју, да би се обез бе ди ло аде кват но 

ле че ње спорт ских по вре да и дру гих ста ња на-

ста лих у то ку так ми че ња.

Здрав стве ну за шти ту уче ни ка спор ти ста, 

у прак си пра те број ни про бле ми: 

• Мре жа До мо ва здра вља у ко ји ма по-

сто ји спе ци ја ли ста спорт ске ме ди ци-

не ни је до вољ но раз гра на та и тех нич-

ки опре мље на;

• Ле ка ри спорт ске ме ди ци не ко ји ра де 

у ве ћим гра до ви ма не мо гу да при ме све 

за ин те ре со ва не за пре глед, с об зи ром 

на ве ли ки број уче ни ка укљу че них у 

си стем школ ских так ми че ња, ве ли-

ки број спор ти ста ко ји тре ни ра ју у 

спорт ским клу бо ви ма, као и те ку ћу 

здрав стве ну за шти ту (ле че ње спорт-

ских по вре да) спор ти ста. На за ка за ни 

пре глед се че сто че ка не ко ли ко не де ља;

• Пи та ње фи нан си ра ња спорт ских 

пре гле да уче ни ка-спор ти ста ни је си-

стем ски ре ше но, што мо же до ве сти 

до кр ше ња/за не ма ри ва ња пра ва сва ког 

де те та да се ба ви спор том и так ми-

чи. Ре ла тив но ви со ку це ну спорт ског 

пре гле да нај че шће пла ћа ју ро ди те љи 

уче ни ка. 

• На ни воу не ких окру га, фи нан си ра ње 

свих спорт ских пре гле да пре у зи ма ју 

спорт ски са ве зи, што је до бра прак са, 

али се нај че шће од но си са мо на уче-

ни ке ко ји су се пла си ра ли на Окру жна 

так ми че ња, док се уче сни ци оп штин-

ских так ми че ња так ми че без пре гле да.
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Тра гом СО ШОВ-а

Спорт ска олим пи ја да школ ске омла ди не Вој-

во ди не, по пу лар ни СО ШОВ, по кре ну та је 1969. 

го ди не, а пр ва олим пи ја да одр жа на је 1970. го-

ди не у Но вом Са ду. По чет ком 70. го ди на, ван-

на став не спорт ске ак тив но сти у вој во ђан ским 

шко ла ма чи ни ле су ви ше од 50% укуп них ван-

на став них ак тив но сти у шко ли. Нај че шће су би-

ле ор га ни зо ва не у спорт ске сек ци је и дру штва 

за фи зич ку кул ту ру уче ни ка. Го ди не 1977. у 506 

вој во ђан ских шко ла по сто ја ла су 382 спорт ска 

дру штва са укуп но 1381 спорт ском сек ци јом. 

Спорт ским сек ци ја ма је би ло об у хва ће но 46% 

уче ни ка основ не шко ле и 39% уче ни ка сред-

ње шко ле. Пре ма про це на ма, у окви ру уну тар-

школ ских так ми че ња, сва ке го ди не уче ство ва ло 

је око 180.000 – 220.000 уче ни ка, а на за вр-

шним смо тра ма уче ство ва ло је 3.000 – 3.500 

уче ни ка. Дру га олим пи ја да одр жа на је у Зре ња-

ни ну, 1974. го ди не, а сле ди ле су олим пи ја де у 

Су бо ти ци (1978), Но вом Са ду (1982), Зре ња ни-

ну (1986) и Сом бо ру (1989). Про грам СО ШОВ 

је об у хва тао 12 (13 за же не) спорт ских гра на 

(атле ти ка, гим на сти ка, пли ва ње, стре ља штво, 

фуд бал, ко шар ка, ру ко мет, од бој ка, сто ни те нис, 

шах, џу до, рва ње, би ци кли зам, рит мич ко-спорт-

ска гим на сти ка) и ака дем ске са ста ве. Че тво ро-

го ди шњи так ми чар ски (олим пиј ски) ци клус об-

у хва тао је сле де ће ни вое так ми че ња: 

•  уну тар школ ска так ми че ња 

(сва ке го ди не);

•  оп штин ска так ми че ња (сва ке го ди не);

•  зон ска так ми че ња (осам зо на) сва ке 

дру ге го ди не;

•  по кра јин ска так ми че ња дру ге го ди не 

че тво ро го ди шњег ци клу са у раз ли чи-

тим ме сти ма;

•  за вр шна так ми че ња на кра ју че тво-

ро го ди шњег ци клу са, сви спор то ви у 

јед ном ме сту – олим пи ја да. 

За сва ки ни во так ми че ња би ли су за ду же-

ни од го ва ра ју ћи од бо ри СО ШОВ (оп штин ски, 

зон ски, по кра јин ски). За уче ни ке ни жих раз-

ре да основ не шко ле, на кнад но су увр ште на 

так ми че ња из по ли го на све стра но сти (1. и 2. 

раз ред; 3. и 4. раз ред), од но сно, ма ле ко шар ке, 

ма лог ру ко ме та, ма ле од бој ке, ма лог фуд ба ла 

и пли ва ња (3. и 4. раз ред). Ова так ми че ња су се 

одр жа ва ла сва ке го ди не на оп штин ском ни воу. 
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По ред шко ла и школ ских дру шта ва за 

фи зич ку кул ту ру, у ор га ни за ци ју и ре а ли за-

ци ју СО ШОВ би ли су укљу че ни и управ ни ор-

га ни, оп штин ске и по кра јин ске са мо у прав-

не ин те ре сне за јед ни це, Са вез дру шта ва 

за фи зич ку кул ту ру у шко ла ма Вој во ди не, 

оп штин ски и по кра јин ски са ве зи ор га ни за-

ци ја за фи зич ку кул ту ру, Са вез пе да го га фи-

зич ке кул ту ре Вој во ди не, про свет но-пе да-

го шки за во ди у Вој во ди ни, За вод за фи зич ку 

кул ту ру Вој во ди не, Фа кул тет фи зич ке кул-

ту ре у Но вом Са ду, Оси гу ра ва ју ћи за вод Вој-

во ди не и Лу три ја Вој во ди не. 

Упр кос из у зет ном од је ку СО ШОВ и до при-

но су афир ма ци ји спор та мла дих, уоче не су и 

из ве сне сла бо сти ко је су се од но си ле на фи-

нан си ра ње си сте ма, за тим на гра ђи ва ње на-

став ни ка фи зич ког вас пи та ња, по тре бу по-

ве зи ва ња на фе де рал ном ни воу, укљу чи ва ње 

ши ре дру штве не за јед ни це, про блем до ма ћин-

ства за вр шне смо тре итд. 

Иако по сто је ћи си стем школ ског спор та у 

мно гим аспек ти ма до бро функ ци о ни ше, ви-

ше го ди шње ис ку ство ука зу је на број на отво-

ре на пи та ња: 

• Ре ал ни об у хват уче ни ка (ма сов ност);

•  Не си сте мат ски рад школ ских спорт ских 

сек ци ја; 

•  Сти му ла ци ја и вред но ва ње ра да на став ни-

ка фи зич ког вас пи та ња;

• Уче шће ре ги стро ва них спор ти ста; 

•  Фи нан си ра ње так ми че ња (по себ но ме ђу-

о кру жног ни воа), укљу чу ју ћи за куп са ла, 

тро шко ве пла ћа ња су ди ја, тро шко ве из ра-

де ди пло ма, пе ха ра и ме да ља, пут не тро-

шко ве уче сни ка и др. По се бан про блем 

пред ста вља до ма ћин ство олим пиј ских 

ига ра; 

•  Здрав стве на за шти та уче сни ка школ ских 

спорт ских так ми че ња; 

•  Пре ли ва ње не га тив но сти из про фе си о нал-

ног спор та (ла жи ра ње так ми чар ских књи-

жи ца, не спорт ско на ви ја ње, не спорт ско 

по на ша ње на став ни ка-тре не ра и уче ни ка 

спор ти ста итд.).

По сто ји по тре ба за из ме на ма и по бољ ша њи-

ма по сто је ћег си сте ма школ ског спор та, пре 

све га у ци љу ве ћег об у хва та уче ни ка и де ло-

твор ни јег ис пу ња ва ња по ве ре не дру штве не 

ми си је. 

 Так ми че ња уче ни ка са смет ња ма у 

раз во ју и ин ва ли ди те том

Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло-

шког раз во ја у са рад њи са ре ле вант ним парт-

не ри ма ор га ни зу је так ми че ња за уче ни ке спе-

ци јал них шко ла, углав ном на ре пу блич ком 

ни воу. У са рад њи са Удру же њем за спорт хен-

ди ке пи ра них уче ни ка Ср би је, за ла ко мен тал-

но оме те не у раз во ју, ор га ни зу је се ре ги о нал-

но и ре пу блич ко так ми че ње у фуд ба лу, ша ху, 

сто ном те ни су, ко шар ци и атле ти ци. Ми ни-

стар ство и За јед ни ца ди рек то ра и на став ни ка 

шко ла за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та-

ци ју Ре пу бли ке Ср би је ор га ни зу ју ре пу блич ко 

так ми че ње у сто ном те ни су из ко ли ца, се де ћој 

од бој ци, пли ва њу уче ни ка са ви ше стру ким 

смет ња ма, ко шар ци из ко ли ца, спорт ском ја ха-

њу ин ва ли да, бад минг то ну и спорт ском пле су 

из ко ли ца. Та ко ђе, у са рад њи са На ци о нал ним 

спорт ским са ве зом сле пих и сла бо ви дих, ор-

га ни зу је се ре пу блич ко так ми че њу у гло ба лу и 

пли ва њу. 

 На став ни ци – но си о ци фи зич ког 

вас пи та ња и школ ског спор та

У вој во ђан ским основ ним шко ла ма тре нут-

но ра ди око 700 на став ни ка фи зич ког вас пи-

та ња. Пре ма на ци о нал ном из ве шта ју о ста њу 
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у школ ском спор ту из 2008., око 82% на став-

ни ка у вој во ђан ским шко ла ма има ви со ку 

струч ну спре му, нај ма ње у срем ском окру гу 

(74%), нај ви ше у ју жно бач ком окру гу (88%). 

Са ви шом струч ном спре мом ра ди 13.5% на-

став ни ка, а све га 0.5% има ма ги стра ту ру или 

док то рат.54 

Ана ли за до ступ них акре ди то ва них про гра-

ма струч ног уса вр ша ва ња у Ср би ји по ка зу је 

да у пе ри о ду 2006–2010. го ди не за сту пље ност 

про гра ма из обла сти фи зич ког вас пи та ња ни-

је пре ла зи ла 2.6%, а слич но су за сту пље ни и 

про гра ми из обла сти здрав стве ног вас пи та-

ња, што ука зу је на не до вољ ну струч ну по др-

шку на став ни ци ма фи зич ког вас пи та ња. По-

ред то га, не по вољ на фи нан сиј ска си ту а ци ја у 

ло кал ним са мо у пра ва ма оте жа ва ре а ли за ци ју 

струч ног уса вр ша ва ња на став ног ка дра. 

Над зор над ра дом на став ни ка фи зич ког вас-

пи та ња у АП Вој во ди ни спро во де про свет ни 

са вет ни ци из школ ских упра ва: Но ви Сад, Зре-

ња нин и Сом бор. Пре ма до ступ ним по да ци ма, 

ка да је реч о на став ном про це су, нај ви ше про-

бле ма је уоче но у ин ди ви ду а ли за ци ји на ста ве, 

од но сно у зах те ви ма да се на став ни са др жа ји 

при ла го де уз ра сним ка рак те ри сти ка ма и фи-

зич ким спо соб но сти ма уче ни ка. У исто вре ме, 

на став ни ци фи зич ког вас пи та ња по се ду ју раз-

ви је не ко му ни ка ци о не ком пе тен ци је и спа да ју 

у нај о ми ље ни је на став ни ке у шко ли. Пре ма по-

да ци ма Уни је син ди ка та про свет них рад ни ка, 

на узор ку од 75% основ них и сред њих шко ла 

у Ср би ји, ме ђу ди рек то ри ма шко ла, на став ни-

ци фи зич ког вас пи та ња су за сту пље ни са чак 

72.7%, што та ко ђе ни је бе зна чај на чи ње ни ца са 

аспек та по др шке раз во ју школ ског спор та. 

На став ни ци фи зич ког вас пи та ња не до вољ-

но са ра ђу ју са ро ди те љи ма, иако ис тра жи ва ња 

54  Ис тра жи ва ње ста ња у обра зов но-вас пит ним уста но ва-
ма у Ср би ји у ве зи са школ ским спор том, 2008

по ка зу ју да је ви со ка укљу че ност ро ди те ља и 

ло кал не за јед ни це ва жна ка рак те ри сти ка шко-

ла ко је по сти жу нај бо ље ре зул та те.55 Ви ше од 

80% ро ди те ља сма тра да школ ска так ми че ња 

и сек ци је тре ба да бу ду ор га ни зо ва ни кроз са-

рад њу шко ле и ро ди те ља, а тек не што ма њи 

про це нат сма тра да је нео п ход на ве ћа са рад ња 

ро ди те ља и на став ни ка ка ко би уче ни ци сте-

кли по зи ти ван од нос пре ма фи зич ком ве жба-

њу и здра вом жи во ту.56 

 Ма те ри јал ни усло ви за 

ре а ли за ци ју на ста ве 

фи зич ког вас пи та ња

Ма те ри јал но-тех нич ка осно ва на шег школ-

ства, ге не рал но гле да но, ни је за до во ља ва ју-

ћа. Нај ве ћи про це нат ста рих школ ских згра да 

има упра во Вој во ди на, где је чак 13% шко ла 

са зи да но у 19. ве ку.57 Све га 12% основ них шко-

ла, од но сно, 15% сред њих шко ла у Вој во ди ни, 

опре мље но је у скла ду са ва же ћим нор ма ти ви-

ма, оста так обра зов них уста но ва не за до во ља-

ва нор ма ти ве.58

Пре ма по да ци ма По кра јин ског се кре та ри ја-

та за спорт и омла ди ну из 2012. го ди не, при ку-

пље ним на ре пре зен та тив ном узор ку вој во ђан-

ских основ них шко ла (80% од укуп ног бро ја 

основ них шко ла), кон ста то ва но је да ве ли ка ве-

ћи на шко ла, њих 89%, има са лу за фи зич ко вас-

пи та ње. Ме ђу тим, у све га 8.5% шко ла оце ни ли 

су од лич ном оце ном ква ли тет спорт ског објек-

та, а у још 29% шко ла сма тра ју да је ква ли тет 

са ле вр ло до бар. Нај ве ћи про це нат шко ла рас-

по ла же спорт ским објек том до брог ква ли те та 

55  Hen der son & Mapp, 2002
56  Ми ла но вић и Ра ди са вље вић, 2007
57  Све о бу хват на ана ли за си сте ма основ ног обра зо ва ња у 
Са ве зној ре пу бли ци Ју го сла ви ји, 2001
58  Ин фор ма ци ја о адап та ци ји, са на ци ји и опре ма њу 
спорт ских обје ка та при шко ла ма у АП Вој во ди ни, 2003
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(39%), објек ти су тек за до во ља ва ју ћег ква ли-

те та у 18% шко ла, а не за до во ља ва ју ћег у 6% 

основ них шко ла. У шко ла ма ко је не ма ју са лу за 

фи зич ко, на ста ва се нај че шће ре а ли зу је у учи о-

ни ци (44% шко ла) или адап ти ра ном про сто ру 

(15%). Све га 4.6% шко ла у узор ку не ма на рас-

по ла га њу отво рен спорт ски те рен.

Што се ти че опре мље но сти спра ва ма и ре-

кви зи ти ма за ре а ли за ци ју глав них про грам-

ских са др жа ја, про це нат шко ла где је опре-

мље ност оце ње на оце на ма 1 и 2 (не до во љан и 

до во љан) из гле да ова ко: атле ти ка (66%), гим-

на сти ка (46%), и спорт ске игре (20%). 

Пре ма по да ци ма струч но-пе да го шког 

над зо ра школ ских упра ва на те ри то ри ји 

АП Вој во ди не, не до ста так на став них сред-

ста ва пред ста вља ва жну пре пре ку за пу ну 

ре а ли за ци ју на став ног пла на и про гра ма, 

по себ но ка да је реч о на став ним је ди ни ца-

ма из ве жби на спра ва ма. Не до вољ на без-

бед ност ста рих и до тра ја лих спра ва у 

мно гим шко ла ма је раз лог за из о ста вља ње 

ових са др жа ја на ни воу го ди шњих на став-

них пла но ва. 

Ис ко ри шће ност са ле за фи зич ко вас пи та ње 

на днев ном ни воу, у про се ку, из но си 11.17 са ти 

рад ним да ни ма и 6.73 са ти ви кен дом. Пре ма 

до ста вље ним по да ци ма нај ве ћи део тер ми на у 

са ли ко ри сти се за по тре бе на ста ве (35.53%) 

и школ ских сек ци ја (33.46%). Спорт ски клу бо-

ви су ко ри сни ци јед не пе ти не рас по ло жи вих 

тер ми на (20.16%), док се пре о ста лих 10.85% 

вре ме на ко ри сти у оста ле свр хе. Усту па ње 

тер ми на ре гу ли са но је уго во ром без на кна де 

у 47% слу ча је ва, уго вор са на кна дом по сто ји 

у 17% слу ча је ва, пре ко ло кал не са мо у пра ве у 

12% слу ча је ва и до на тор ским уго во ром у 1% 

шко ла. Не ки дру ги на чин по сто ји у 23% об у-

хва ће них шко ла. 
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5.  ЦИ ЉЕ ВИ 

СТРА ТЕ ГИ ЈЕ

 Стра те шки ци ље ви и ме ре за 

њи хо во по сти за ње: 

1.  По бољ ша ње ма те ри јал но-тех нич ких 

ре сур са за раз вој школ ског спор та 

Ме ре: 

•  Из град ња и ре но ви ра ње за тво ре них 

и отво ре них спорт ских обје ка та при 

шко ла ма пре ма прет ход но утвр ђе ним 

при о ри те ти ма.

•  Опре ма ње шко ла функ ци о нал ним 

спра ва ма и ре кви зи ти ма пре ма прет-

ход но утвр ђе ним при о ри те ти ма.

•  Ус по ста вља ње ве за са спорт ским 

клу бо ви ма и дру гим ре ле вант ним 

парт не ри ма у ло кал ној за јед ни ци 

са ци љем ра ци о нал ног ко ри шће ња 

рас по ло жи вих ма те ри јал них ре сур са 

из ван шко ле. 

2.  По ди за ње ни воа фи зич ке ак тив но сти 

свих уче ни ка, под сти ца њем и осна-

жи ва њем це ле шко ле да, у са рад њи 

са ро ди те љи ма и ло кал ном сре ди ном, 

про мо ви ше фи зич ку ак тив ност и бла го-

ста ње у сво јој школ ској за јед ни ци 

Ме ре:

•  По кре та ње ини ци ја ти ве под на зи вом 

„Ак тив не шко ле”, сво је вр сне акре ди-

та ци о не про це ду ре, чи је је ис хо ди ште 

до би ја ње цер ти фи ка та „Ак тив на шко-

ла”. Акре ди та ци о но те ло фор ми ра ће 

се на ни воу ин тер ре сор не са рад ње 

три по кра јин ска се кре та ри ја та: за 

спорт и омла ди ну, за обра зо ва ње 

и за здрав ство. Про грам „Ак тив не 

шко ле” под ра зу ме ва уна пре ђи ва ње 

не ко ли ко ва жних аспе ка та функ ци о-

ни са ња шко ле: ква ли тет ни је фи зич ко 

вас пи та ње (оба ве зно за све уче ник), 

бо га ти ју и ква ли тет ни ју по ну ду ван-

на став них ак тив но сти из ове обла сти, 

чвр шће по ве зи ва ње са ро ди те љи ма и 

ло кал ном за јед ни цом (нпр. са рад ња 

са спорт ским клу бо ви ма и спорт ским 

струч ња ци ма, ко ри шће ње ма те ри-

јал них ре сур са у за јед ни ци и сл.), 

по бољ ша ње ма те ри јал них ре сур са за 

фи зич ко вас пи та ње и спорт у шко ли, 

по др шка про фе си о нал ном раз во ју 

на став ни ка фи зич ког вас пи та ња. 

3.  По бољ ша ње ква ли те та и кван ти те та 

по ну де школ ског спор та

Ме ре: 

•  Про ши ре ње по ну де спорт ских сек ци-

ја у шко ли та ко да сви уче ни ци, без 

об зи ра на пол, спо соб но сти, по тре бе, 

здрав стве но ста ње и дру ге раз ли ке 
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има ју мо гућ ност ба вље ња ква ли-

тет ним, струк ту и ра ним спорт ским 

ак тив но сти ма у шко ли. Спорт тре ба 

схва ти ти у нај ши рем сми слу ре чи, 

та ко да об у хва та и не тра ди ци о нал не 

спор то ве, ре кре а тив не ак тив но сти 

и сл. По себ но тре ба во ди ти ра чу на 

да спорт ске сек ци је бу ду до ступ не 

и мла ђим уче ни ци ма, уче ни ци ма се 

раз вој ним смет ња ма/ин ва ли ди те том, 

де вој чи ца ма и дру гим осе тљи вим гру-

па ма ка да је реч о пар ти ци па ци ји у 

фи зич кој ак тив но сти и спор ту. 

•  По ве ћа ње уче шћа уче ни ка на уну тар-

школ ским так ми че њи ма, под сти ца ти 

уче шће што ве ћег бро ја уче ни ка на 

ван школ ским спорт ским так ми че њи-

ма, раз ли чи тим спорт ским ма ни фе-

ста ци ја ма и при мед ба ма. 

•  Ре ви та ли зо ва ње СО ШОВ – школ ског 

спорт ског так ми че ња по кра јин ског 

ни воа, као до пун ског и ин те грал ног 

де ла по сто је ћег си сте ма так ми че ња 

Са ве за за школ ски спорт Ср би је. На-

кон тре ћег ни воа так ми че ња (окру-

жна так ми че ња) у скло пу так ми че ња 

Са ве за за школ ски спорт Ср би је, 

се дам пр ва ка вој во ђан ских окру-

га и пред став ни ци гра да до ма ћи на 

уче ству ју на фи нал ном так ми че њу 

на ни воу АП Вој во ди не. Спорт-

ски про грам СО ШОВ иден ти чан 

је про гра му так ми че ња Са ве за за 

школ ски спорт Ср би је. По ред уче-

шћа на СО ШОВ, по бед ни ци окру га 

на ста вља ју и так ми че ње по ше ми и 

ка лен да ру Са ве за за школ ски спорт 

Ср би је (ме ђу о кру жно и ре пу блич ко 

так ми че ње). За вр шна (по кра јин ска) 

смо тра – олим пи ја да се ор га ни зу-

је у че тво ро го ди шњем ци клу су, а 

две го ди не пре олим пи ја де уче ни ка 

Ре пу бли ке Ср би је, по чев од 2014. 

го ди не. 

•  По кре та ње по себ ног про гра ма 

„Школ ски спорт плус” за уче ни ке I до 

IV раз ре да основ них шко ла, са ци љем 

што ши рег об у хва та мла ђих уче ни ка 

и про мо ци је спор то ва ко ји су у по сто-

је ћем си сте му так ми че ња не до вољ но 

за сту пље ни. Так ми че ња про гра ма 

„Школ ски спорт плус” се одр жа ва ју 

сва ке го ди не и об у хва та ју „Отво ре-

но пр вен ство Вој во ди не у атле ти ци” 

за уче ни ке и уче ни це I до IV раз ре да, 

ква ли фи ка ци о на так ми че ња и по кра-

јин ско так ми че ње из ма лог фуд ба ла 

за уче ни ке и уче ни це IV раз ре да, 

ре ви јал на так ми че ња из ру ко ме та за 

уче ни ке и уче ни це V и VI раз ре да, као 

и про грам еду ка тив них ак тив но сти 

за учи те ље и на став ни ке фи зич ког 

вас пи та ња. 

•  Ус по ста вља ње чвр шће ве зе и са рад-

ње шко ла са спорт ским клу бо ви ма и 

спорт ским са ве зи ма, ре кре а тив ним 

клу бо ви ма и ор га ни за ци ја ма, као и 

свим дру гим по тен ци јал ним парт не-

ри ма у ло кал ној за јед ни ци. 

•  Под сти ца ње кон ти ну и ра ног струч ног 

уса вр ша ва ња на став ни ка фи зич ког 

вас пи та ња, учи те ља и дру гог на став-

ног и струч ног осо бља у шко ли из 

обла сти фи зич ког вас пи та ња и школ-

ског спор та.

•  Под сти ца ње укљу чи ва ња ро ди те ља 

у про цес до но ше ња од лу ка у ве зи са 

школ ским спор том, као и пла ни ра ње 

и ре а ли за ци ју спорт ских ак тив но сти.
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4.  Зна чај ни ја по др шка раз во ју школ ског 

спор та на ни воу ло кал них са мо у пра ва

Ме ре:

•  Аде кват но по зи ци о ни ра ње школ-

ског спор та у ло кал ним стра те ги ја ма 

раз во ја спор та, што под ра зу ме ва да 

функ ци о ни са ње и уре ђе ње школ-

ског спор та бу де пре по зна то као 

при о ри тет.

•  Од ре ђи ва ње нај ва жни јих за да та ка и 

ак тив но сти у раз во ју школ ског спор-

та у је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве 

(нпр. уна пре ђе ње школ ске спорт ске 

ин фра струк ту ре, на бав ка по треб них 

спорт ских ре кви зи та, обез бе ђи ва ње 

усло ва за спро во ђе ње и ор га ни за-

ци ју школ ских спорт ских так ми че-

ња, пред школ ски и школ ски спорт, 

рад школ ских спорт ских сек ци ја и 

дру шта ва, уна пре ђе ње и сти му ла ци-

ја струч ног ра да у школ ском спор ту, 

здрав стве на за шти та де це и уче ни ка 

и др).

•  Раз ви ја ње нео п ход них ме ха ни за ма 

за ре а ли за ци ју пла но ва и про гра ма 

школ ског спор та, укљу чу ју ћи обез-

бе ђи ва ње сред ста ва за ре а ли за ци ју 

про грам ских ак тив но сти школ ског 

спор та (из пла ни ра ног бу џе та за раз-

вој и уна пре ђе ње спор та на ло кал ном 

ни воу) и име но ва ње но си ла ца тих 

ак тив но сти (спорт ски са вез оп шти не/

гра да, са вез за школ ски спорт оп шти-

не/гра да и др).

5.  Не го ва ње кул ту ре спорт ског 

по на ша ња, фер-пле ја, са рад ње, 

то ле ран ци је и по што ва ња 

раз ли чи то сти, 

на спорт ским те ре ни ма и по ред њих 

Ме ре: 

•  Раз ви ја ње школ ских по ли ти ка ко је се 

екс пли цит но ба ве спорт ским по на-

ша њем и фер-пле јом, про мо ви шу ћи 

пра ве спорт ске вред но сти. 

•  Под сти ца ње спорт ског по на ша ња 

свих ак те ра спорт ског до га ђа ја, уз 

на гла сак на фер-пле ју, уче ство ва њу и 

на пре до ва њу, пре не го ис кљу чи во на 

по бе ђи ва њу.

•  Под сти ца ње пу но прав ног уче ство-

ва ња уче ни ка са смет ња ма у раз во ју/ 

ин ва ли ди те том у школ ском спор ту, у 

раз ли чи тим уло га ма (так ми ча ри, су-

ди је, тех нич ка ли ца). 

6.  По бољ ша ње ме диј ског пра ће ња и 

про мо ци је школ ског спор та

Ме ре:

•  По кре та ње по себ ног ин тер ак тив ног 

сај та про гра ма „Ак тив не шко ле” са 

ре ги стром шко ла ко је су у про це ду ри 

акре ди та ци је, и шко ла ко је су до би ле 

цер ти фи кат „Ак тив на шко ла”. По-

ред ажур ног пра ће ња свих до га ђа ја, 

сајт ће функ ци о ни са ти и као ре сурс 

за на став ни ке, са при ме ри ма до бре 

прак се, ко ри сним лин ко ви ма и мо-

гућ но сти ма струч не кон сул та ци је. 

•  Ус по ста вља ње са рад ње са елек трон-

ским и пи са ним ме ди ји ма у ци љу 

про мо ци је школ ског спор та, ве жба ња 

и здра вог жи во та де це и мла дих.
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•  Под сти ца ње шко ла да на сво јим зва-

нич ним сај то ви ма по се бан део одво је 

за пре зен та ци ју и про мо ци ју ак тив-

но сти на под руч ју школ ског спор та и 

фи зич ке ак тив но сти у шко ли. 

Из во ри фи нан си ра ња Стра те ги је

Ре а ли за ци ја Стра те ги је фи нан си ра ће се из 

јав них сред ста ва, као и обез бе ђи ва њем до дат-

них сред ста ва од спон зо ра, до на то ра итд. У 

окви ру јав них сред ста ва пре вас ход но би се вр-

ши ла пре ра спо де ла сред ста ва у бу џе ти ма је-

ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ко ја се од но се на 

фи нан си ра ње спор та, у сми слу ве ћих из два ја-

ња за школ ски спорт. 
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• Информација о степену активизма средњошколаца у АП Војводини (2012)

• Информација о учесталости и чиниоцима ризичног понашања код младих у АП Војводини (2010)

Website 

Greatest Sporting Nations http://www.greatestsportingnation.com/



АКЦИОНИ ПЛАН 
РАЗВОЈА ШКОЛСКОГ СПОРТА 

У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

ЗА ПЕРИОД 

2013–2017. ГОДИНЕ
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ЦИЉ 1:  Побољшање материјално-техничких ресурса за 
развој школског спорта

Задаци Активности Индикатори
Носиоци 
активности Ресурси Времен-

ски рок

1.1
Изградња и 
реновирање 
затворених 
и отворених 
спортских 
објеката при 
школама према 
претходно 
утврђеним 
приоритетима

1.
 Анализа стања 
затворених 
и отворених 
спортских 
објеката при 
школама

1. 
Евиденција 
стања затворених 
и отворених 
спортских објеката 
при школама

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Покрајински 
секретаријат за 
образовање, управу 
и националне 
заједнице

Јединице локалне 
самоуправе

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Јединице локалне 
самоуправе

Фонд за капитална 
улагања АП 
Војводине

Министарство 
омладине и спорта

Министарство 
просвете, науке 
и технолошког 
развоја

2014.

2. 
Попис приоритета 
у реновирању 
затворених 
и отворених 
спортских 
објеката при 
школама

2. 
Листа приоритета 
за реновирање 
затворених 
и отворених 
спортских објеката 
при школама

2015.

3. 
Попис приоритета 
у изградњи 
отворених 
спортских 
објеката при 
школама

3. 
Листа приоритета за 
изградњу отворених 
спортских објеката 
при школама

2015.

4. 
Попис приоритета 
у изградњи 
затворених 
спортских 
објеката при 
школама

4. 
Листа приоритета 
у изградњи 
затворених 
спортских објеката 
при школама

2015.

5. 
Припрема 
Програма 
финансирања 
за реновирање 
затворених 
и отворених 
спортских 
објеката при 
школама

5. 
План финансирања 
реновирања 
затворених 
и отворених 
спортских објеката 
при школама

2015–
2017
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ЦИЉ 1:  Побољшање материјално-техничких ресурса за 
развој школског спорта

Задаци Активности Индикатори
Носиоци 
активности Ресурси Времен-

ски рок

1.1
Изградња и 
реновирање 
затворених 
и отворених 
спортских 
објеката при 
школама према 
претходно 
утврђеним 
приоритетима

6. 
Припрема 
Програма 
финансирања 
за изградњу 
отворених 
спортских 
објеката при 
школама

6. 
План финансирања 
изградње отворених 
спортских објеката 
при школама

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Покрајински 
секретаријат за 
образовање, управу 
и националне 
заједнице

Јединице локалне 
самоуправе

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Јединице локалне 
самоуправе

Фонд за капитална 
улагања АП 
Војводине

Министарство 
омладине и спорта

Министарство 
просвете, науке 
и технолошког 
развоја

2015–
2017

7. 
Припрема 
Програма 
финансирања 
за изградњу 
затворених 
спортских 
објеката при 
школама

7. 
План финансирања 
изградње 
затворених 
спортских објеката 
при школама

2015–
2017
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ЦИЉ 1:  Побољшање материјално-техничких ресурса за 
развој школског спорта

Задаци Активности Индикатори
Носиоци 
активности Ресурси Времен-

ски рок

1.2
Опремање школа 
функционалним 
справама и 
реквизитима 
према претходно 
утврђеним 
приоритетима 

1. 
Анализа стања 
опремљености 
школа 
функционалним 
справама и 
реквизитима

1. 
Евиденција 
опремљености 
школа 
функционалним 
справама и 
реквизитима

Покрајински 
секретаријат зa 
спорт и омладину 
 
Јединице локалне 
самоупправе

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину
Јединице локалне 
самоуправе
Фонд за капитална 
улагања АП 
Војводине

Министарство 
омладине и спорта

Министарство 
просвете, науке 
и технолошког 
развоја

2014.

2. 
Попис приоритета 
у опремању школа 
функционалним 
справама и 
реквизитима

2. 
Листа приоритета 
за опремање школа 
функционалним 
справама и 
реквизитима

2014–
2017

3. 
Припрема 
Програма 
финансирања за 
опремање школа 
функционалним 
справама и 
реквизитима

3. 
План финансирања 
за опремање школа 
функционалним 
справама и 
реквизитима

2014–
2017
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ЦИЉ 1:  Побољшање материјално-техничких ресурса за 
развој школског спорта

Задаци Активности Индикатори
Носиоци 
активности Ресурси Времен-

ски рок

1.3
Успостављање 
веза са 
спортским 
клубовима 
и другим 
релевантним 
партнерима 
у локалној 
заједници 
са циљем 
рационалног 
коришћења 
расположивих 
материјалних 
ресурса из 
ваншколе

1. 
Анализа 
доступних 
спортских 
објеката ван 
школа у циљу 
реализације 
програма 
школског спорта

1. 
Евиденција 
доступних 
спортских објеката 
ван школе

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Јединице локалне 
самоуправе

Спортски савез 
Војводине

Општински/градски 
Спортски савези 
(територијални и 
грански)

Спортске 
организације

Основне школе АП 
Војводине

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Јединице локалне 
самоуправе

2014.

2. 
Идентификовање 
потенцијалних 
партнера у циљу 
рационалнијег 
коришћења 
расположивих 
материјалних 
ресурса изван 
школа

2. 
Листа 
препоручених 
партнера у циљу 
рационалнијег 
коришћења 
расположивих 
материјалних 
ресурса изван 
школа

3. 
Припрема и 
потписивање 
протокола о 
сарадњи школа 
са власницима/
корисницима 
идентификованих 
објеката

3. 
Број потписаних 
протокола о 
сарадњи
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ЦИЉ 2.  Подизање нивоа физичке активности свих ученика, подстицањем 
и оснаживањем целе школе да промовише физичку активност и 
благостање у својој школској заједници

Задаци Активности Индикатори Носиоци 
активности Ресурси Времен-

ски рок

2.1
Покретање 
програма 
„Активне школе”

1. 
Формирање 
aкредитационог 
тела за програм 
„Активне школе”

1. 
Одлука о 
именовању чланова 
акредитационог 
тела

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Покрајински 
секретаријат 
за здравство и 
социјалну политику

Покрајински 
секретаријат за 
образовање, управу 
и националне 
заједнице

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Покрајински 
секретаријат 
за здравство и 
социјалну политику

Покрајински 
секретаријат за 
образовање, управу 
и националне 
заједнице

2014.

2. 
Израда предлога 
Правилника о 
акредитацији 
програма 
„Активне школе”

2. 
Правилник о 
акредитацији

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину
Акредитационо тело

3. 
Успостављање 
партнерстава 
између кључних 
носиоца 
активности у 
спровођењу 
програма 
„Активне школе”

3. 
Број потписаних 
споразума о 
партнерству

Акредитоване 
високошколске 
установе
Покрајински завод 
за спорт и медицину 
спорта

4. 
Што шире 
упознавање 
јавности, посебно 
школа и ученика 
са програмом 
„Активне школе”

4. 
Промотивна 
кампања и 
брендирање 
програма „Активне 
школе” (лого и 
укупан визуелни 
идентитет 
програма)

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину
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ЦИЉ 2.  Подизање нивоа физичке активности свих ученика, подстицањем 
и оснаживањем целе школе да промовише физичку активност и 
благостање у својој школској заједници

Задаци Активности Индикатори Носиоци 
активности Ресурси Времен-

ски рок

2.1
Покретање 
програма 
„Активне школе”

5. 
Дефинисање 
инструмената за 
самоевалуацију 
спровођења 
програма 
„Активне школе”

5. 
Стицање 
акредитације за 
програм „Активне 
школе” након 
позитивно оцењене 
самоевалуације 
школе

Покрајински 
Секретаријат за 
спорт и омладину

Акредитационо тело

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Покрајински 
секретаријат 
за здравство и 
социјалну политику

Покрајински 
секретаријат за 
образовање, управу 
и националне 
заједнице

2014.

6. 
Предлог плана 
рада тима 
за подршку 
програма 
„Активне школе”

6. 
Спровођење 
плана рада Тима 
за подршку, 
путем изабраних 
чланова тима и 
њихових планом 
дефинисаних 
активности

7. 
Започињање 
програма 
„Активне школе”

7. 
Отворен стални 
конкурс програма 
„Активне школе”

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

2015–
2016

8. 
Формирање мреже 
„Активних школа”

8. 
Сарадња активних 
школа

2015–2017

2.2
Евалуација 
програма 
„Активне школе” 

1. 
Формирање 
експертског тима 
за евалуацију 
програма 
„Активне школе”

1. 
Утврђена 
методологија и 
израђен план 
евалуције програма 
„Активне школе”

Акредитационо тело 

Експертски тим 
за евалуацију 
програма „Активне 
школе”

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Покрајински 
секретаријат 
за здравство и 
социјалну политику

Покрајински 
секретаријат за 
образовање, управу 
и националне 
заједнице

2015.

2. 
Спровођење 
евалуације 
програма 
„Активне школе”

2. 
Извештај о 
евалуацији 
програма „Активне 
школе”

2016–
2017
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ЦИЉ 3. Побољшање квалитета и квантитета понуде школског спорта

Задаци Активности Индикатори Носиоци 
активности Ресурси Времен-

ски рок

3.1 
Проширење 
понуде спортских 
секција у школи

1. 
Повећање броја 
секција базичних 
спортова 
(атлетика, 
гимнастика, 
пливање)

1.1 
Број основних 
школа које имају 
секције из базичних 
спортова повећан до 
20%

1.2 
Укупан број ученика 
и ученица који су 
укључени у рад ових 
секција повећан до 
20%. 

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Покрајински 
секретаријат за 
образовање, управу 
и националне 
заједнице

Министарство 
просвете, науке 
и технолошког 
развоја – надлежне 
школске управе

Акредитоване 
високошколске 
установе

Покрајински завод 
за спорт и медицину 
спорта

Друштво педагога 
физичког васпитања 
Војводине

Друштво учитеља 
Војводине

Савез за школски 
спорт Војводине

Спортске 
организације

Основне школе АП 
Војводине

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Покрајински 
секретаријат 
за образовање, 
управу и 
националне 
заједнице

Јединице локалне 
самоуправе

Спортске 
организације

2015–2017

2. 
Повећање броја 
секција спортова 
и спортских 
активности који 
се неналазе у 
наставном плану и 
програму физичко 
васпитања у 
основној школи

2.1 
Број основних 
школа које 
имају секције из 
нетрадиционалних 
спортова повећан 
до 10%

2.2 
Укупан број ученика 
и ученица који су 
укључени у рад ових 
секција повећан до 
10%. 

3. 
Веће учествовање 
девојчица у раду 
спортских секција

3. 
Број девојчица 
укључених у рад 
спортских секција 
повећан до 20%

4. 
Веће учествовање 
ученика са 
развојним 
сметњама/
инвалидитетом у 
раду спортских 
секција

4. 
Број ученика 
са развојним 
сметњама-
инвалидитетом 
укључених у рад 
спортских секција 
повећан до 10%
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ЦИЉ 3. Побољшање квалитета и квантитета понуде школског спорта

Задаци Активности Индикатори Носиоци 
активности Ресурси Времен-

ски рок

3.1 
Проширење 
понуде спортских 
секција у школи

5. 
Реализација 
Програма обуке 
непливача 
ученика/ца 2. 
разреда основне 
школе који је 
обавезан* 

*Правилник о 

наставном плану 

и програму за I и 

II разред основног 

образовања и 

васпитања (Сл. 

гл., Прос. гл. бр. 

10/2004; 20/2004; 

1/2005;3/2006; 

15/2006 и 2/2008)

5.1 
Број основних 
школа које су 
укључене у програм 
обуке непливача 
повећан до 50%

5.2 
Укупан број ученика 
и ученица који су 
укључени у рад овог 
програма у школи 
повећан до 80% 

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Покрајински 
секретаријат за 
образовање, управу 
и националне 
заједнице

Министарство 
просвете, науке 
и технолошког 
развоја – надлежне 
школске управе

Акредитоване 
високошколске 
установе

Покрајински завод 
за спорт и медицину 
спорта

Друштво педагога 
физичког васпитања 
Војводине

Друштво учитеља 
Војводине

Савез за школски 
спорт Војводине

Спортске 
организације

Основне школе АП 
Војводине

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Покрајински 
секретаријат 
за образовање, 
управу и 
националне 
заједнице

Јединице локалне 
самоуправе

Спортске 
организације

2015–2017

6. 
Израда предлога 
програма 
рада секција 
за спортове 
и спортске 
активности који 
се не налазе у 
наставном плану 
и програму 
физичког 
васпитања у 
основној школи

6. 
Предлог програма 
рада секција за 
спортове и спортске 
активности који 
се не налазе у 
наставном плану и 
програму физичког 
васпитања у 
основној школи
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ЦИЉ 3. Побољшање квалитета и квантитета понуде школског спорта

Задаци Активности Индикатори Носиоци 
активности Ресурси Времен-

ски рок

3.2 
Повећање учешћа 
ученика на 
унутаршколским 
и ваншколским 
спортским 
такмичењима, 
спортским 
манифестацијама 
и приредбама

1. 
Израда 
Препоруке за 
организовање 
унутаршколских 
спортских 
такмичења и 
подстицање 
ученика за 
учествовање

1.1 
Број основних 
школа које 
организују унутар 
школска такмичења 
повећан до 30%

1.2 
Укупан број ученика 
и ученица који су 
учествовали на 
унутаршколским 
такмичењима 
повећан до 50% 

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Покрајински 
секретаријат за 
образовање, управу 
и националне 
заједнице

Министарство 
просвете, науке 
и технолошког 
развоја – надлежне 
школскеуправе

Друштво педагога 
физичког васпитања 
Војводине

Савез за школски 
спорт Војводине

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Основне школе АП 
Војводине

2015–2017

2. 
Подстицање 
школа за учешће 
у вишим нивоима 
школских 
спортских 
такмичења и 
другим спортским 
манифестацијама 
и приредбама 

2. 
Повећан број школа 
које се укључују 
у више нивое 
школских спортских 
такмичења и 
друге спортске 
манифестације и 
приредбе до 20% 

Савез за школски 
спорт Војводине

Спортске 
организације

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Јединице локалне 
самоуправе

Основне школе АП 
Војводине

2015–2017
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ЦИЉ 3. Побољшање квалитета и квантитета понуде школског спорта

Задаци Активности Индикатори Носиоци 
активности Ресурси Времен-

ски рок

3.3 
Ревитализација 
СОШОВ-а

1. 
Расписивање 
конкурса за избор 
града/општине 
домаћина 7. 
СОШОВ-а

1. 
Конкурсно изабран 
град/општина 
домаћин 7. 
СОШОВ-а

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Савез за школски 
спорт Војводине

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Град/Општина 
домаћин 7. 
СОШОВ-а

Савез за школски 
спорт Војводине

2014.

2. 
Израда 
Правилника о 
организацији 7. 
СОШОВ-а

2. 
Утврђене 
надлежности, 
обавезе, 
активности и 
одговорности сваког 
организационог 
учесника 7. 
СОШОВ-а

3. 
Израда 
финансијског 
плана 7. СОШОВ-а

3. 
Усвојен финансијски 
план 7. СОШОВ-а

4. 
Одржавање 7. 
СОШОВ-а

4. 
Извештај о 
реализацији 7. 
СОШОВ-а

3.4 
Покретање 
програма 
„Школски спорт 
плус”

1. 
Програм 
такмичења  
атлетике за 
ученике/це I–IV 
и V–VIразреда

1. 
Организовано 
Покрајинско 
школско првенство 
у атлетици

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Савез за школски 
спорт Војводине

Покрајински 
грански савези

Основне школе АП 
Војводине

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Јединице локалне 
самоуправе

Савез за школски 
спорт Војводине

Покрајински 
грански савези

2014–
2017

2. 
Покретање 
такмичења 
у спортским 
играма(мали 
фудбал за 
ученике/це I–IV 
разреда и рукомат 
за ученике/це V–
VIразреда)

2. 
Организована 
општинска/градска 
такмичења у малом 
фудбалу и рукомету
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ЦИЉ 3. Побољшање квалитета и квантитета понуде школског спорта

Задаци Активности Индикатори Носиоци 
активности Ресурси Времен-

ски рок

3.5 
Успостављање 
чвршће везе 
и сарадње са 
спортским 
клубовима 
и савезима 
и другим 
партнерима 
у локалној 
заједници

1. 
Спровођење 
акције „Отворена 
врата школе 
за спортске 
организације” 
(клубове, друштва, 
савезе)

1. 
Број школа 
обухваћен акцијом 
„Отворена врата 
школе за спортске 
организације” 

Покрајински  
секретаријат за 
спорт и омладину

Савез за школски 
спорт Војводине

Основне школе АП 
Војводине

Спортске 
организације

Јединице локалне 
самоуправе

Основне школе АП 
Војводине

Спортске 
организације

2014–
2017

2. 
Спровођење 
акције „Посета 
ученика/ца 
спортским 
организацијама”

2. 
Број школа 
обухваћен акцијом 
„Посета ученика/
ца спортским 
организацијама”

3. 
Припрема 
заједничких 
програма школа 
и невладиних 
организација 
током летњег и 
зимског распуста

3. 
Број организованих 
заједничких 
програма током 
летњег и зимског 
распуста
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ЦИЉ 3. Побољшање квалитета и квантитета понуде школског спорта

Задаци Активности Индикатори Носиоци 
активности Ресурси Времен-

ски рок

3.6 
Подстицање 
континуираног 
стручног 
усавршавања 
наставника 
физичког 
васпитања, 
учитеља и 
другог наставног 
и стручног 
особља у школи 
из области 
физичког 
васпитања и 
спорта

1. 
Организовање 
обука и стручних 
семинара за 
наставнике 
физичког 
васпитања, 
учитеље и 
стручног особље

1. 
Број одржаних обука 
и семинара 

Друштво педагога 
физичког васпитања 
Војводине

Друштво учитеља 
Војводине

Акредитоване 
високошколске 
установе

Покрајински завод 
за спорт и медицину 
спорта

Спортски савез 
Војводине

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Покрајински 
секретаријат 
за образовање, 
управу и 
националне 
заједнице

Јединице локалне 
самоуправе

2014–
2017

3.7 
Подстицање и 
укључивање 
родитеља 
у процес 
доношења 
одлука у вези 
са школским 
спортом, као 
и планирање 
и реализацију 
спортских 
активности

1. 
Израда предлога 
активности који 
имају за циљ веће 
и квалитетније 
укључивање 
родитеља у систем 
школског спорта

1. 
Број реализованих 
активности

Друштво педагога 
физичког васпитања 
Војводине

Друштво учитеља 
Војводине

Основне школе АП 
Војводине

Основне школе АП 
Војводине

2015.
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ЦИЉ 4.  Подршка развоју школског спорта на нивоу 
јединица локалне самоуправе

Задаци Активности Индикатори Носиоци 
активности Ресурси Времен-

ски рок

4.1 
Адекватно 
позиционирање 
школског спорта 
у програмима 
развоја спорта и 
у буџету на нивоу 
јединица локалне 
самоуправе 
(функционисање 
и уређење 
школског спорта 
као приоритета)

1. 
Анализа стања 
школског спорта 
и услова за његово 
спровођење на 
нивоу локалне 
самоуправе

1. 
Евиденција школа 
које реалиазују 
програм школског 
спорта, ресурси 
са којима га 
реализују (људски 
и материјални) и 
евиденција програма 
школског спорта који 
се реализују на нивоу 
јединица локалне 
самоуправе

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Јединица локалне 
самоуправе

Савез за школски 
спорт Војводине

Друштво педагога 
физичког 
васпитања 
Војводине

Спортске 
организације

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Јединице локалне 
самоуправе

2014.

2. 
Дефинисање 
модела за 
функционисање 
школског 
спорта у оквиру 
програма развоја 
спорта на нивоу 
јединица локалне 
самоуправе

2.1 
Мере и активности 
развоја школског 
спорта као саставни 
и приоритетни део 
локалних програма 
за развој спорта

2.2 
Обезбеђена 
средстава за 
реализацију 
програмских 
активности 
школског спорта (из 
планираног буџета за 
развој и унапређење 
спорта на локалном 
нивоу) 

2014.

3. 
Израда Препорука 
за финансирање 
школског 
спорта на нивоу 
јединица локалне 
самоуправе

3. 
Програм 
финансирања 
школског спорта 
посебно је дефинисан 
у буџету јединица 
локалне самоуправе 
намењеном за спорт

2015.
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ЦИЉ 4.  Подршка развоју школског спорта на нивоу 
јединица локалне самоуправе

Задаци Активности Индикатори Носиоци 
активности Ресурси Времен-

ски рок

4.2 
Одређивање 
најважнијих 
задатака и 
активности у 
развоју школског 
спорта у 
јединици локалне 
самоуправе

1. 
Формирање 
радне групе 
за унапређење 
функционисања 
школског 
спорта на нивоу 
јединица локалне 
самоуправе

1.1 
Формирана радна 
група

1.2 
Дефинисана листа 
приоритета и 
израђене препоруке 
у циљу унапређења 
функционисања 
школског спорта 
на нивоу јединица 
локалне самоуправе

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Јединица локалне 
самоуправе

Покрајински 
секретаријт за 
спорт и омладину

2014.

4.3 
Развијање 
неопходних 
механизама за 
реализацију 
планова и 
програма 
школског спорта 
и именовање 
носилаца тих 
активности 
(спортски савез 
општине/града, 
савез за школски 
спорт општине/
града и др).

1. 
Успостављање 
система 
функционисања 
школског 
спорта на нивоу 
јединица локалне 
самоуправе

1.1 
Утврђени носиоци 
програмских 
активности школског 
спорта на нивоу 
јединица школског 
спорта

1.2 
Дефинисане 
процедуре за 
функционисање 
школског спорта и 
реализацију буџета 
намењеног школском 
спорту

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Јединица локалне 
самоуправе

Савез за школски 
спорт Војводине

Основне школе АП 
Војводине

Друштво педагога 
физичког 
васпитања 
Војводине

Спортске 
организације

2015–
2017
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ЦИЉ 5.  Неговање културе спортског понашања, 
фер-плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на 
спортским теренима и поред њих

Задаци Активности Индикатори Носиоци 
активности Ресурси Времен-

ски рок

5.1 
Развијање 
школских 
политика које 
се експлицитно 
баве спортским 
понашањем и 
фер-плејом

1. 
Предлози 
школских 
политика о 
спортском 
понашању и фер-
плеју

1. 
Евиденција школа 
са примењеним 
школским 
политикама о 
спортском понашању 
и фер-плеју

Покрајински 
секретаријат за 
спорти о младину

Основне школе АП 
Војводине

Министарство 
просвете, науке 
и технолошког 
развоја – надлежне 
школске управе

Основне школе 
АП Војводине

2015. 

5.2 
Подстицање 
спортског 
понашања свих 
актера спортског 
догађаја

1. 
Кампања „Буди 
фер” Покрајинског 
секретаријата за 
спорт и омладину

1. 
Реализоване акције и 
активности у оквиру 
кампање „Буди фер”

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Министарство 
унутрашњих 
послова

Спортске 
организације

Покрајински 
секретаријат 
за спорт и 
омладину

Јединице 
локалне 
самоуправе

2014–2017

2. 
Кампања „Навијај 
спортски” 
(сарадња 
основни хшкола 
и спортских 
организација 
на промоцији 
културе навијања)

2. 
Реализоване акције и 
активности у оквиру 
кампање „Навијај 
спортски”

3. 
Манифестација 
„Куп толеранције”

3. 
Преглед активности 
и такмичења у оквиру 
манифестације „Куп 
толеранције”

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Покрајински 
секретаријат за 
образовање, управу 
и националне 
заједнице

Савез за школски 
спорт Војводине

Покрајински 
секретаријат 
за спорт и 
омладину

Покрајински 
секретаријат 
за образовање, 
управу и 
националне 
заједнице
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ЦИЉ 5.  Неговање културе спортског понашања, 
фер-плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на 
спортским теренима и поред њих

Задаци Активности Индикатори Носиоци 
активности Ресурси Времен-

ски рок

5.3 
Подстицање 
пуноправног 
учествовања 
ученика са 
сметњама 
у развоју/ 
инвалидитетом у 
школском спорту, 
у различитим 
улогама

1. 
Укључивање 
ученика/ца 
са сметњама 
у развоју/ 
инвалидитетом у 
школске спортске 
секције

1. 
Број ученика/ца са 
сметњама у развоју/
инвалидитетом 
укључен у школске 
спортске секције

Основне школе АП 
Војводине

Министарство 
просвете, науке 
и технолошког 
развоја –надлежне 
школске управе 
(тим за подршку 
инклузивном 
образовању)

Покрајински 
секретаријат 
за спорт и 
омладину

Јединице 
локалне 
самоуправе

2015–2017

2. 
Укључивање 
ученика/ца 
са сметњама 
у развоју/ 
инвалидитетом у 
школска спортска 
такмичења

1. 
Број ученика/ца са 
сметњама у развоју/
инвалидитетом 
укључен у школска 
спортска такмичења

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Основне 
школеАПВојводине

Министарство 
просвете, науке 
и технолошког 
развоја –надлежне 
школске управе 
(тим за подршку 
инклузивном 
образовању)

Савез за школски 
спорт Војводине

Покрајински 
секретаријат 
за спорт и 
омладину

Јединице 
локалне 
самоуправе
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ЦИЉ 6. Побољшање медијског праћења и промоције школског спорта

Задаци Активности Индикатори Носиоци 
активности Ресурси Времен-

ски рок

6.1 
Покретање 
посебног 
интерактивног 
сајта програма 
„Активне школе”

1. 
Креирање и 
одржавање 
интернет странице 
програма „Активне 
школе”

1.
Ниво 
интерактивности 
на интернет 
страници програма 
„Активнешколе” 
(путем „бројчаника” – 
тј. месечна, недељна 
и дневна посећеност 
сајта; односно 
рубрике „питања и 
одговори”)

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Акредитационо 
тело

Савез за школски 
спорт Војводине

Покрајински 
секретаријат 
за спорт и 
омладину

Акредитационо 
тело

2014–2017

6.2 
Већа пажња 
електронских и 
писаних медија 
посвећена 
унапређењу 
и промоцији 
школског спорта, 
вежбања и 
здравог живота 
деце и младих

1. 
Редовно 
извештавање 
медија о свим 
активностима у 
склопу програма 
„Активне школе”

1. 
Број саопштења за 
медије

Тим за креирање 
и одржавање веб 
сајта „Активне 
школе”

Покрајински 
секретаријат 
за спорт и 
омладину

Савез за 
школски спорт 
Војводине 

Штампани и 
електронски 
медији на 
територији АП 
Војводине

2014–2017

2. 
Истраживање 
медијске слике 
школског спорта 

1.1. 
Анкетирање 
средстава јавног 
информисања о 
праћењу активности 
у области школског 
спорта (место 
школског спорта у 
медијима)

1.2. Упоредна 
анализа анкете 
спроведене међу 
медијима и „Press 
Clipp”-инга истих 
медија о праћењу 
и извештавањима 
на тему школског 
спорта

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину
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Евалуација ефеката Стратегије развоја школског спорта у АП Војводини за 
период 2013–2017

Задаци Активности Индикатори Носиоци 
активности Ресурси Времен-

ски рок

I 
Дефинисање Плана 
евалуције ефеката 
Стратегије развоја 
школског спорта 
у АП Војводини за 
период 2013–2017

Израда Плана 
евалуације 
ефеката 
Стратегије развоја 
школског спорта 
у АП Војводини за 
период 2013–2017

Усвојен План 
евалуације ефеката 
Стратегије развоја 
школског спорта у АП 
Војводини за период 
2013–2017

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Покрајински 
секретаријат 
за здравство и 
социјалну политику

Покрајински 
секретаријат за 
образовање, управу 
и националне 
заједнице

Покрајински 
секретаријат 
за спорт и 
омладину

Покрајински 
секретаријат 
за здравство 
и социјалну 
политику

Покрајински 
секретаријат 
за образовање, 
управу и 
националне 
заједнице

2014–2017
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Евалуација ефеката Стратегије развоја школског спорта у АП Војводини за 
период 2013–2017

Задаци Активности Индикатори Носиоци 
активности Ресурси Времен-

ски рок

II 
Спровођење 
евалуације ефеката 
Стратегије развоја 
школског спорта 
у АП Војводини за 
период 2013–2017 

Испитивање 
физичког и 
менталног 
здравља ученика 
основних школа у 
АП Војводини

Показатељи физичког 
и менталног здравља 
ученика дефинисани 
Планом евалуације 
ефеката Стратегије

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину

Покрајински 
секретаријат 
за здравство и 
социјалну политику

Покрајински 
секретаријат за 
образовање, управу 
и националне 
заједнице

2014–2017

Испитивање 
образовног 
постигнућа 
ученика основних 
школа у АП 
Војводини

Показатељи 
образовног 
постигнућа ученика 
дефинисани Планом 
евалуације ефеката 
Стратегије

Испитивање 
бављења 
физичком 
активношћу и 
спортом ученика 
основних школа у 
АП Војводини 

Показатељи бављења 
ученика физичком 
активношћу и 
спортом дефинисани 
Планом евалуације 
ефеката Стратегије

Испитивање 
животног стила 
ученика основних 
школа у АП 
Војводини 

Показатељи животног 
стила ученика 
дефинисани Планом 
евалуације ефеката 
Стратегије

III 
Истраживање о 
статусу школског 
спорта у друштву 
– подизање нивоа 
свести о значају 
школског спорта

Анкетирање 
грађана – 
случајни 
репрезентативни 
узорак

Препознавање 
циљева/задатака 
Стратегије за више од 
70% испитаника

Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину



CIP - Каталогизација у публикацији

Библиотека Матице српске, Нови Сад

796:37(497.113)”2013/2017”

      СТРАТЕГИЈА и акциони план развоја школског спорта у

Аутономној покрајини Војводини за период 2013-2017. године.

- Нови Сад : Покрајински секретаријат за спорт и омладину,

2014 (Нови Сад : Графофиниш). - 71 стр. : илустр. ; 21 cm

Tираж 1.000. - Библиографија.

ISBN 978-86-87257-08-5

a) Школски спорт - Војводина - 2013-2017

COBISS.SR-ID 284123143





СТРАТЕГИЈА 

и

АКЦИОНИ ПЛАН

РАЗВОЈА ШКОЛСКОГ СПОРТА 

У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

ЗА ПЕРИОД 2013–2017. ГОДИНЕ

С
Т

Р
А

Т
Е

Г
И

ЈА
 и

 А
К

Ц
И

О
Н

И
 П

Л
А

Н
 

2
0

13
–

2
0

17
.


