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1. РАД СКУПШТИНЕ САВЕЗА 

02.06. Одржана је редовна изборна седница Скупштине Спортског савеза Шабац. У раду 

седнице учествовала су 52 делегата од 65 колико је бројао скупштински сазив. Скупштина 

је реализована у два дела, радни и изборни. Члановима Скупштине поднет је извештај о 

раду и материјално-финансијском пословању Савеза у 2016. години. Оба извештаја су 

једногласно усвојена. Такође,  једногласно је усвојен и предлог Нацрта Пословника о раду 

Скупштине. У изборном делу једногласно су изабрани органи савеза за мандатни период 

2017-2021.: председник, чланови УО и НО и генерални секретар. Седници су као гости 

присуствовали председник Скупштине града Немања Пајић и градски већник за спорт 

Драган Николић. 

 

2. РАД УПРАВНОГ ОДБОРА 

Управни одбор Савеза одржао је пет седница. На поменутим седницама УО  разматране су 

теме значајне за рад ССШ и донет је одређен број одлука и закључака. Наводимо неке од 

њих: 

• Усвојен је Пословник о раду Управног одбора; 

• Донете су одлуке о избору најуспешнијих у области спорта и физичке културе за 

2016. годину; 

• Усвојен је извештај о раду ССШ за 2016. као и извештај Надзорног одбора о 

материјално-финансијском пословању за исти период; 

• Донета је одлука о сазивању редовне изборне седнице Скупштине Савеза; 

• Утврђен је предлог нацрта Пословника о раду Скупштине Савеза; 

• Донета је одлука о именовању Велимира Алексића за почасног члана Савеза; 

• Донета је одлука о именовању правног лица „Уником 89“ д.о.о. за помажућег члана 

Савеза; 

• Донета је одлука о листи предлога за доделу Мајске награде Спортског савеза 

Србије; 

• Изабран је потпредседник Управног одбора Савеза; 

• Донета је одлука о формирању Комисије за реализацију годишњих програма 

чланова Савеза; 

• Донета је одлука о формирању радне групе за оснивање Савеза за школски спорт 

Шабац; 

• Донета је одлуке о програмима спортских организација са територије града који се 

предлажу за финансирање из буџета града у 2018. години. 

 

3. РАД НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

24.03. У 2017. години одржана је седница Надзорног одбора на којој је извршен увид у 

материјално-финансијско пословање Савеза у 2016. години. 
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4. РАД КАНЦЕЛАРИЈЕ 

Канцеларија ССШ водила је рачуноводствено књиговодствене послове за тридесет 

спортских организација, пружала све врсте правно-административне помоћи члановима 

Савеза, организовала школска такмичења и учествовала у реализацији пројеката који 

имају за циљ популаризацију спорта. 

У току 2017. Савез је организовао следећа такмичења и манифестације: 

 
04.01. Одржано је Отворено првенство града у стоном тенису „ШАБАЦ ОПЕН 2017.“.  

Организатори овог такмичења била је ОШ „Николај Велимировић“, а Савез је помогао 

организацију у наградном делу. Такмичење је реализовано у три категорије: кадети, 

ветерани 40 плус и апсолутна категорија. Учествовало је шездесет такмичара у наведеним 

узрасним категоријама. 

 

10. и 11.01. Савез је организовао обуку за израду програма и пројеката из области спорта 

који се финансирају и суфинансирају из буџета града Шапца. Едукација је одржана у сали 

Центра за стручно усавршавање на Летњиковцу, а учешће је узело 65 представника 

спортских организација са територије града. 

 

 

21.02. Савез је организовао Окружно првенство основних  школа у одбојци. Покровитељ 

је била Градска управа. Такмичење је одржано у сали ОШ „Јеврем Обреновић“. 

Учествовало је дванаест екипа, седам у конкуренцији пионира и пет у конкуренцији 

пионирки, са укупно 120 ученика. Учествовале су школе из Лознице, Крупња, Малог 

Зворника, Богатића, Владимираца, Коцељеве и Шапца. Победник у конкуренцији 

пионирки била је ОШ „Бранко Радичевић“ из Малог Зворника, а у конкуренцији пионира 

ОШ „Анта Богићевић“ из Лознице. 

 

 

02.03. Спортски савез Шабац је тридесет и седми пут за редом прогласио најуспешније у 

области спорта и физичке културе на територији града Шапца, у седам категорија: 

• за најуспешнији спортски колектив проглашен је Рукометни клуб „Металопластика“, 

• за најуспешнијег спортисту проглашен је Миленко Зорић, Кајак клуб „Зорка“, 

• за најуспешнију спортисткињу проглашена је Ана Радовић, Женски рукометни клуб 

„Медицинар“, 

• за најуспешнијег младог спортисту проглашен је Бојан Стефановић, Теквондо клуб 

„Летњиковац“, 

• за најуспешнију младу спортисткињу проглашена је Нађа Росић, Теквондо клуб 

„Винер Чиви“, 

• за најуспешнијег тренера проглашен је Веселин Вуковић, Рукометни клуб  

„Металопластика“, 

• за најуспешнијег спортског радника проглашен је Драган Николић, Рукометни клуб 

„Металопластика“. 

 

 



4 

 

Свечана додела признања организована је у сали Шабачког позоришта, а поред главних 

признања додељено је још четрдесет једно посебно признање, четири постхумна и седам 

специјалних признања. Својим присуством ову свечаност увеличали су Саветник 

председника Спортског савеза Србије г-дин Дане Корица и члан Управног одбора 

Спортског савеза Србије г-дин Слободан Ђурић, као и представници Градске управе града 

Шапца. 

 

10.03. Савез је организовао Међуокружно првенство средњих школа у одбојци за 

омладинке. Покровитељ је била Градска управа Шабац, а домаћин такмичења Медицинска 

школа „Др Андра Јовановић“. Учествовале су четири екипе: из Београда, Старе Пазове, 

Ваљева и Шапца, са укупно 40 ученица. Победник такмичења била је екипа Гимназије из 

Старе Пазове, која је изборила пласман на Републичко такмичење. 

 

16.03. Савез је организовао Градско и окружно првенство основних школа у тенису. 

Покровитељ је била Градска управа. Такмичење је одржано на тениским теренима ТК 

„Sun Rise“. Учествовала су три ученика и једна ученица који су се такмичили у категорији 

пионира и пионирки узраста 2007. годиште и млађи. Победник у конкуренцији пионирки 

била је Анђела Станковић ОШ „Лаза К Лазаревић, а победник у конкуренцији пионира 

Милош Мићић ОШ „Јанко Веселиновић“. 

18.03. Шабац је био један од осам градова у којима је организован квалификациони део 

традиционалног XVIII Меморијалног турнир у малом фудбалу „Играјмо за 16“, који од 

2000. године Радио-телевизија Србије одржава у знак сећања на трагично настрадале 

колеге у бомбардовању зграде РТС-а 1999 године. Такмичење је одржано у спортској хали 

„Зорка“, под покровитељством Градске управе, а у техничкој организацији Спортског 

савеза Шабац. Учествовале су четири екипе. Победник турнира била је екипа ФК „Мачва“, 

која је 01. и 02. априла играла у Супер финалу. 

29.03. Савез је организовао Градско и окружно првенство основних и средњих школа у 

гимнастици. Покровитељ је била Градска управа, а домаћин такмичења Медицинска 

школа „Др Андра Јовановић“. Учествовало је 49 такмичарки у конкуренцији пионирки и 4 

такмичарке у конкуренцији омладинки. Укупно је учествовало 53 ученице из Шапца, али 

и Бање Ковиљаче, које су се такмичиле у четири категорије и то: пионирке од I до IV 

разреда, пионирке од V до VI разреда, пионирке VII и VIII разреда и омладинке од I до IV 

разреда. Победници у екипној конкуренцији били су ОШ „Јанко Веселиновић“ у 

конкуренцији пионирки од I до IV разреда, ОШ „Јанко Веселиновић“ у конкуренцији 

пионирки V до VI разреда и ОШ „Мајур“ у конкуренцији пионирки VII и VIII разред. 

Шабачка гимназија била је најуспешнија у конкуренцији омладинки. 

06.04. Савез је организовао Међуокружно првенство у гимнастици за средње и основне 

школе. Покровитељ је била Градска управа. Такмичење је одржано у спортској сали 

Медицинске школе. Учествовало је дванаест екипа из три округа: Београд, Сремског и 

Мачванског округа. Укупно је учествовало 55 такмичарки које су се такмичиле у четири 

категорије: пионирке од I до IV разреда, пионирке V и VI разред, пионирке VII и VIII 

разреда и омладинке од I до IV разреда. Победници у екипној конкуренцији били су ОШ 
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„Јован Јовановић Змај“ из Руме, у конкуренцији пионирки од I до IV разреда, ОШ „Љуба 

Ненадовић“ из Београда, у конкуренцији пионирки V и VI разред  и ОШ „Јован Поповић“ 

из Сремске Митровице, у конкуренцији пионирки VII и VIII разред. Шабачка гимназија 

била је најуспешнија у конкуренцији омладинки. 

10.04. Савез је организовао Градско првенство основних школа у рукомету. Покровитељ је 

била Градска управа. Такмичење је одржано у Спортској хали „Зорка“. Учествовало је 

укупно једанаест екипа, шест у конкуренцији пионира и пет екипа у конкуренцији 

пионирки, укупно 132  ученика. Победник у конкуренцији пионирки била је ОШ „Лаза К 

Лазаревић“, а у конкуренцији пионира ОШ „Јанко Веселиновић“.  

11.04. Савез је организовао Градско првенство средњих школа у рукомету. Покровитељ је 

била Градска управа. Такмичење је одржано у спортској сали Шабачке гимназије. 

Учествовало је укупно седам екипа, пет у конкуренцији омладинаца и две екипе у 

конкуренцији омладинки, укупно 84 ученика. Победник у конкуренцији омладинки била 

је Медицинска школа „Др Андра Јовановић“, а у конкуренцији омладинаца Економско-

трговинска школа Шабац. 

18.04. Савез је организовао Градско првенство основних и средњих школа у стрељаштву. 

Покровитељ је била Градска управа. Такмичење је одржано у Дому МЗ „Камењак“. У 

конкуренцији основних школа учествовале су две екипе, по једна у конкуренцији пионира 

и пионирки. У појединачној конкуренцији учешће је узело укупно 8 ученика. Победник у 

обе конкуренције била је ОШ „Лаза К. Лазаревић“. 

У конкуренцији средњих школа учествовале су три екипе, две у конкуренцији омладинаца 

и једна у конкуренцији омладинки, док се у појединачној конкуренцији такмичило укупно 

9 ученика. Победник у конкуренцији омладинки била је Школа за примењене уметности, а 

у конкуренцији омладинаца Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабац. 

18.04. Под покровитељством Градске управа, а у организацији Предшколске установе 

„Наше дете“ и техничкој подршци Спортског савеза Шабац, у Спортској хали „Зорка“ 

одржане су Олимпијске игре предшколаца под називом „Заједно до медаље“. Учествовало 

је 130 предшколаца из 13 вртића. На програму су биле четири дисциплине: трчање на 70 

метара са окретом, штафетно трчање са препрекама, полигон и надвлачење конопца. 

23.04. У спортској хали „Зорка“, а у техничкој организацији Рвачког клуба „Витез“ 

одржано је Првенство Србије за пионире у грчко-римском стилу. У девет категорија 

такмичило се укупно 95 такмичара из 19 клубова. Савез је помогао ово такмичење у 

куповини потребне техничке опреме. 

25.04. Савез је организовао Окружно првенство основних и средњих школа у рукомету. 

Покровитељ је била Градска управа. Такмичење је одржано у спортској хали „Зорка“.  

Учествовало је осам екипа, две у конкуренцији омладинаца и шест у конкуренцији 

пионира. Укупно 72 ученика. Учествовале су школе из Лознице, Богатића и Шапца. 
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Победник у конкуренцији пионирки била је ОШ „Лаза К Лазаревић“ из Шапца, а у 

конкуренцији пионира ОШ „Јанко Веселиновић“ из Шапца. Код средњих школа, даље су 

се без борбе пласирали, у конкуренцији омладинки Медицинска школа „Др Андра 

Јовановић“ из Шапца, а у конкуренцији омладинаца Економско–трговинска школа из 

Шапца. 

12.05. Савез је организовао Градско и окружно првенство основних и средњих школа у 

атлетици. Покровитељ је била Градска управа. Такмичење је одржано на Атлетском 

стадиону у Сремској Митровици. Учествовало је 157 ученика из Богатића и Шапца у 

узрастима пионира, пионирки, омладинаца и омладинки. У ове четири категорије 

учествовало је укупно 16 екипа. Победу у конкуренцији пионирки остварила је ОШ 

„Јеврем Обреновић“, а код пионира ОШ „Јанко Веселиновић“ из Шапца. У конкуренцији 

омладинки најуспешнија школа била је Медицинска школа „Др Андра Јовановић“ из 

Шапца, а у конкуренцији омладинаца Економско-трговинска школа из Шапца. 

16.05. Под покровитељством Градске управе, а у организацији Спортског савеза Шабац и 

Удружења педагога физичке културе Шабац у Спортској хали „Зорка“ одржане су „Мале 

олимпијске игре“. Учествовали су ученици нижих разреда основних школа, узраста од 

првог до трећег разреда, њих 800. Такмичење је одржано у четири категорије: 

1. категорија првих разреда – полигон забаве 

2. категорија других разреда – полигон спретности 

3. категорија трећих разреда за ученице – полигон свестраности 

4. категорија трећих разреда за ученике - полигон свестраности 

Свеукупни победник била је ОШ „Николај Велимировић“. Ово такмичење својим 

присуством подржали су председник Скупштине града Немања Пајић, члан Градског већа 

задужен за спорт Драган Николић и председник Спортског савеза Шабац г-дин Веселин 

Вуковић. 

 

24.05. У техничкој организацији НУ „Жогарија“ Црна Гора, а у сарадњи са Градском 

управом и Савезом организована је спортско–рекреативна манифестација „Жогарија“ 

(Лоптарија). Манифестација је одржана у спортској хали „Зорка“. Учествовало је седам 

основних школа са територије града. Учесници су били ученици узраста 7-11 година, а 

такмичили су се у малом фудбалу, играма спретности, квизу знања, враголијама и 

забавном наступу (плес, певање). Учествовало је око 100 ученика. Ово такмичење својим 

присуством подржали су председник Скупштине града Немања Пајић, члан Градског већа 

задужен за спорт Драган Николић и председник Спортског савеза Шабац г-дин Веселин 

Вуковић. 

 

26.05. У спортској хали „Зорка“ одржана је спортско-рекреативна манифестација под 

називом „Први баскет турнир 4 града”. Учесници су били кошаркашки ветерани из 

Сремске Митровице, Шапца, Лознице и Уба. 

Организатори турнира били су кошаркашки ветерани из Шапца. Организацију турнира 

помогли су  Спортски савез Шабац и Град Шабац, а генерални покровитељ турнира била 

је Компанија Дунав осигурање – главна филијала Шабац. 
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27. и 28.05. У организацији ФК „Мачва“ организован је фудбалски турнир под називом 

Трофеј „Мачва 2017.“ Учествовали су дечаци узраста између 2006–2009. годишта из 

фудбалских клубова са територије Лознице, Ваљева, Уба, Београда и Шапца. Турнир је 

организован на стадиону ФК „Мачва“. Организатор турнира био је Фудбалски клуб 

„Мачва“, а покровитељ Град Шабац. Савез је помогао организацију ове спортске 

манифестације, у набавци признања и пехара за најуспешније такмичаре. 

 

31.05. Организована је свечаност поводом отварања реконструисане атлетске стазе 

Градског стадиона. Тим поводом организовано је Градско првенство у мини атлетици. 

Учествовало је 150 такмичара, ученика основних школа са територије Шапца, узраста од 

првог до четвртог разреда. Такмичење је реализовано у пет атлетских дисциплина: трчање 

на 60м, трчање на 100м, трчање на 300м, скок у даљ и бацање вортекса. Организатори 

свечаности били су Атлетски клуб „АШК-Темпо“ и Спортски савез Шабац, покровитељ 

Град Шабац. Својим присуством свечано отварање атлетске стазе на Градском стадиону 

увеличали су: председник Скупштине града Немања Пајић, саветник председника 

Спортског савеза Србије Дане Корица, директор Атлетског савеза Србије Слободан 

Бранковић и председник Спортског савеза Шабац Веселин Вуковић. 

 

 

У периоду од 15.02. до 15.06. под покровитељством Градске управе Шабац и Савеза за 

школски спорт Србије, а у реализацији Удружења педагога физичке културе Шабац, и 

Спортског савеза Шабац реализован је други део пројеката „Спорт у школе - Расти 

здраво“, који је реализован седму годину за редом. Пројекат се реализује по програму из 

области спорта деце и представља планирану додатну физичку активност ученика узраста 

од 7 до 10 година, који имају могућност да кроз разноврсне моторичке активности 

задовоље потребу за кретањем, а истовремено допринесу интегралном развоју, развију 

здравствену културу у сврху очувања и унапређења личног здравља и тако створе трајне 

навике из физичког вежбања.  

У школској 2016/17 години пројекат је реализован у двадесет четири школске јединице 

(дванаест матичних основних школа и дванаест истурених сеоских одељења), где је 

ваннаставне активности из области физичког васпитања похађало 1600 дечака и 

девојчица. Посао на одређени период у реализацији овог пројекта добило је двадесет 

спортских стручњака. У рад са децом било је укључено и пет професора физичког 

васпитања са сталним запослењем, који су били у улози координатора и реализатора 

програма на селу.  

 

 

25.,26. и 27.08. на Летњиковцу су организоване дванаесте „Олимпијске сеоске игре 

Шапца“. Покровитељ такмичења била је Градска управа, а технички организатор 

Спортски савез Шабац. Реализацију ове манифестације у великој мери помогли су: МЗ 

„Летњиковац“, Основна школа „Стојан Новаковић“, Предшколска установа „Наше дете“, 

Дом здравља „Др Драга Љочић“, ЈКП „Водовод“, ЈКП „Стари град“ и Самостално 

угоститељска радња „Жаре“. Учествовала је тридест једна сеоска месна заједница са 

територије града, где су се такмичари надметали у четрнаест спортских дисциплина 

(рукомету, одбојци, кошарци, малом фудбалу, стоном тенису, народном вишебоју, 

надвлачењу конопца, пикаду, шаху, стрељаштву, кросу, надвлачењу клипка, обарању руке 
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и народном рвање). Учествовало је око 1000 такмичара. Поред такмичарског програма 

организован је и културно – уметнички програм са избором за најлепшу такмичарку. 

Свеукупни победник била је МЗ „Мачвански Причиновић “. 

01.09. Под покровитељством Градске управе Шабац и Савеза за школски спорт Србије, а у 

реализацији Удружења педагога физичке културе Шабац, и Спортског савеза Шабац 

отпочела је реализација осме сезоне пројекта „Расти здраво“. Пројекат има за циљ да 

окупи децу узраста од седам до десет година, како би кроз игру, такмичење и дружење уз 

стручни надзор спортских стручњака, развили моторичке способности и овладали 

основним спортским техникама.    

Пројекат се тренутно реализује у дванаест матичних основних школа и дванаест 

истурених сеоских одељења, где ваннаставне активности из области физичког васпитања 

похађа 1600  дечака и девојчица. Посао на одређени период у реализацији овог пројекта 

добило је двадесет два спортска стручњака са академским образовањем. У рад са децом 

укључено је и пет професора физичког васпитања са сталним запослењем, који су у улози 

координатора и реализатора програма на селу.  

11. и 12. 09. Савез је организовао обуку за израду програма и пројеката из области спорта 

који ће се предложити за финансирање из буџета града Шапца у 2018. Едукација је 

одржана у сали Центра за стручно усавршавање на Летњиковцу, а учешће је узело 28 

представника спортских организација са територије града. 

 

07.10. На Старом граду одржана је Финална трка XXVII „Кроса РТС-а“. Крос је 

организован под покровитељством Градске управе, технички организатори били су АК 

„АШК-ТЕМПО“ и Спортски савез Шабац. Организацију кроса помогли су и Црвени крст 

Шабац, Дом здравља Шабац, ЈКП „Стари град“, ЈП „Инфраструктура Шабац“, ЈП 

„Водовод“ и Полицијска управа Шабац. 

На програму је било двадесет шест трка: две у конуренцији предшколаца, шеснаест у 

конкуренцији основних школа, шест у конкуренцији средњих школа, две трке сениора. 

Учествовало је 1311 такмичара. Ово је била друга најмасовнија трка у финалној крос 

серији, која је поред Шапца трчана и у Рековцу, Зајечару и Врбасу. 

 

11.10. Савез је организовао Градско и окружно првенство основних и средњих школа у 

пливању. Покровитељ је била Градска управа. Такмичење је одржано на Градском базену. 

Учествовале се школе из Богатића и Шапца. Такмичење је одржано у осам категорије: 

1. први и други разред основне школе; 

2. трећи и четврти разред основне школе; 

3. пети разред основне школе; 

4. шести разред основне школе; 

5. седми разред основне школе; 
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6. осми разред основне школе; 

7. први и други разред средње школе; 

8. трећи и четврти разред средње школе. 

Укупно је учествовало 190 ученика из двадесет две школе. 

19.10. Савез је организовао Градско и Окружно првенство основних школа у стоном 

тенису. Покровитељ је била Градска управа. Такмичење је одржано у сали Месне 

заједнице „Касарске ливаде“. Учествовало је седам екипа, две у конкуренцији пионирки, 

пет у конкуренцији пионира. Учествовале су школе из Коцељеве и Шапца. Укупно је 

учествовало 28 ученика. Победник у обе конкуренције била је ОШ „Лаза Лазаревић“ из 

Шапца. 

24.10. Савез је организовао Градско и Окружно првенство средњих школа у стоном 

тенису. Покровитељ је била Градска управа. Такмичење је одржано у сали Месне 

заједнице „Касарске ливаде“. Учествовало је осам  екипа, две у конкуренцији омладинки, 

шест у конкуренцији омладинаца. Учествовале су школе из Богатића и Шапца. Укупно је 

учествовало 32 ученика. Победник у обе конкуренције била је Техничка школа из Шапца. 

03.11. Савез је организовао Градско првенство средњих школа у рукомету. Покровитељ је 

била Градска управа. Такмичење је одржано у спортској хали „Зорка“. Учествовало је 

укупно осам екипа, пет у конкуренцији омладинаца и три екипе у конкуренцији 

омладинки, укупно 96 ученика. Победник у конкуренције омладинки била је Шабачка 

гимназији, а у конкуренцији омладинаца Техничка школа. 

24.,25. и 26. 11. Под слоганом „Србија земља спорта“, у организацији Спортског савеза 

Србије, а под покровитељством Министарства омладине и спорта Републике Србије, на 

Београдском сајму одржан је шести међународини Сајам спорта. Сајам спорта окупио је  

територијалне спортске савезе, националне гранске савезе, најважније спортске 

високошколске установе и представнике најзначајнијих спортских институција у земљи. 

Поред спортских савеза, ОКС, Завода за спорт, ПОКС, АДАС и других институција на 

Сајму спорта, представили су и многобројни излагачи спортске опреме, суплемената, 

исхране, опоравка и рехабилитације спортиста. Свакога дана на програму су били 

семинари, предавања и радионице о најважнијим темама у спорту. Спортски савез Шабац 

је и овога пута био један од излагача, а председник Скупштине града Немања Пајић био је 

присутна на свечаности поводом отварања сајма. 

06.12. Савез је организовао Градско првенство средњих школа у одбојци за ученике 

средњих школа. Покровитељ је била Градска управа. Такмичење је одржано у спортској 

сали Економско-трговинске школе. Учествовало је десет екипа, пет у конкуренцији 

омладинаца, пет у конкуренцији омладинки. Укупно је учествовало 100 ученика. 

Победник у обе конкуренције била је Медицинска школа. 
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07.12. Савез је организовао Градско првенство основних школа у одбојци. Покровитељ је 

била Градска управа, а домаћин такмичења ОШ „Лаза К. Лазаревић“. Учествовало је осам 

екипа, шест у конкуренцији пионирки, две у конкуренцији пионира. Укупно је 

учествовало 80 ученика. Победник у конкуренцији пионирки била је ОШ „Стојан 

Новаковић“, а у конкуренцији пионира ОШ „Јанко Веселиновић“. 

13.12. Савез је организовао Градско првенство основних школа у рукомету. Покровитељ је 

била Градска управа. Такмичење је одржано у спортској хали „Зорка“. Учествовало је 

укупно десет екипа, шест у конкуренцији пионира и четири екипе у конкуренцији 

пионирки, укупно 120 ученика. Победник у обе конкуренције била је ОШ „Лаза 

Лазаревић“. 

 У периоду јануар – децембар 2017. Савез је у сарадњи са Спортско-дијагностичким 

центром Шабац реализовао програм под називом Контрола тренираности спортиста и 

деце у пројекту Спорт у школе расти здраво. Организовано је укупно 25 мерења, у 6 

спортова (ватерполо, кошарка, фудбал, атлетика, одбојка и рвање) којима је обухваћено 

363 спортиста-такмичара у свим старостним категоријама ( ватерполо: 210 пионири и 

кадети, кошарка: 20 кадеткиње, фудбал: 100 пионири и кадети, атлетика: 10 сениори, 

одбојка: 17 јуниорке и рвање: 5 пионири). Добијени резултати дати су на увид спортским 

организацијама и спортским тренерима. 

  Праћење физичке развијености и физичких способности деце у пројекту 

Спорт у школе – Расти здраво – Организовано је 45 мерења у основним школама којима је 

обуваћено 653 ученика (270 ученика у оквиру истраживања у школској 2016-2017 години 

и 483 ученика у оквиру истраживања у школској 2017-2018 години). 

  Резултати истраживања у школској 2016/17 години показали су да од 

укупног броја испитиване деце највећи број деце је нормално ухрањено. Такође, 

забележено је и присуство неухрањености, док чак 18,72% деце има прекомерну ТМ, од 

чега је 8,56% гојазно. 

 Проценом моторичког статуса добијени су резултати који указују на то, да највећи 

број испитиване деце поседује нормалан ниво опште моторне координације, док нико од 

деце нема висок ниво опште моторне координације, која је предуслов за постизање добрих 

спортских резултата. С друге стране, код 42,35% деце забележен је поремећај моторне 

координације, од чега је тежак облик поремећаја забележен код 12-оро деце (4,70%). 

 Налази добијени овим истраживањем су у складу са резултатима претходних 

истраживања и потврђују тренд пада физичких и функционалних способности, као и 

присуство гојазности код деце из године у годину. С обзиром на чињеницу да је, према 

претходним истраживањима, исти тренд присутан и код деце предшколског узраста 

будућа истраживања би требало да иду у правцу стварања система за утврђивање и 

праћење здравственог, морфолошког и функционалног статуса, како школске деце и 

омладине, тако и деце предшколског узраста. 
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