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На основу члана 143. став 8. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/2016)
Управни одбор Савеза за школски спорт, на својој седници одржаној 07.12.2018.године
доноси
ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ШКОЛСКИХ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА
I Опште одредбе
Члан 1.
Школска спортска такмичења, представљају стални систем такмичења ученика и
ученица основних и средњих школа са подручја Републике Србије (у даљем тексту:
Школска такмичења)
Члан 2.
Школска такмичења представљају заједничку акцију надлежних министарстава
за послове просвете науке и технолошког развоја и омладине и спорта, националних
гранских спортских савеза чији су спортови у систему школских такмичења и Савеза за
школски спорт Србије (у даљем тексту: Савез).
Члан 3.
Такмичења се спроводе по програму који се утврђује за период од четири
године, на основу кога се доносе годишњи програми за сваку школску годину посебно.
Члан 4.
Овим Правилником се утврђују основни принципи на којима се гради целокупни
систем школских такмичења, регулише начин такмичења школа и одређују општи
услови за учешће школских екипа и појединаца.
II Право учешћа на такмичењима
Члан 5.
Право учешћа на такмичењима имају сви редовни ученици и ученице основних
и средњих школа, који су то право остварили према општим и посебним одредбама
овог Правилника. Право учешћа имају сви ученици и ученице који су школску годину
започели у школи за коју такмиче.
Право учешћа немају ванредни ученици и ученици који су преведени из друге
школе у истој школској години, осим у случају када се преселе из другог места, што
потврђују пријавом боравка.
Статус редовног ученика доказује се овереном „Спортском легитимацијом“
Савеза, са фотографијом, која мора бити оверена печатом школе и потписом директора.
Ученици интернационалних школа, који нису држављани Републике Србије
имају право учешћа до окружног нивоа такмичења.
Члан 6.
Редовни спортови у систему школских спортских такмичења су:
1.
2.
3.
4.

Стони тенис,
Пливање,
Стрељаштво,
Атлетика,
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5. Гимнастика,
6. Рукомет,
7. Одбојка,
8. Кошарка,
9. Кошарка 3на3,
10. Футсал,
11. Мале олимпијске игре.
Придружени спортови у сарадњи са гранским спортским савезима су:
1.
2.
3.
4.

Џудо,
Карате,
Оријентиринг,
Шах

Tакмичења се организују у следећим спортским дисциплинама и узрасним
категоријама:
o У рукомету, одбојци, кошарци, футсалу, стоном тенису, стрељаштву, и
оријентирингу
 Ученици/це основних школа,
 Ученици/це средњих школа.
o У шаху
 Ученици/це основних школа.
o У кошарци 3на3
 Ученици/це средњих школа.
o У атлетици и гимнастици
 Ученици/це I - IV разреда основних школа,
 Ученици/це V - VI разреда основних школа,
 Ученици/це VII - VIII разреда основних школа,
 Ученици/це I - IV разреда средњих школа.
o У пливању
 Ученици/це I - II разреда основних школа,
 Ученици/це III - IV разреда основних школа,
 Ученици/це V разреда основних школа,
 Ученици/це VI разреда основних школа,
 Ученици/це VII разреда основних школа,
 Ученици/це VIII разреда основних школа,
 Ученици/це I - II разреда средњих школа,
 Ученици/це III - IV разреда средњих школа.
o У џудоу
 Ученици/це I - II разреда основних школа,
 Ученици/це III - IV разреда основних школа,
 Ученици/це V - VI разреда основних школа,
 Ученици/це VII - VIII разреда основних школа,
 Ученици/це I - IV разреда средњих школа,
o У карате
 Ученици/це I - II разреда основних школа,
 Ученици/це III - IV разреда основних школа,
 Ученици/це V - VI разреда основних школа,
 Ученици/це VII - VIII разреда основних школа,
 Ученици/це I - II разреда средњих школа,
 Ученици/це III - IV разреда средњих школа,
3

o Мале олимпијске игре се организују за:
 Ученике/це I – III разреда основних школа,
Члан 7.
Пропозиције се доносе, по правилу, на крају олимпијског циклуса и важе за
наредни олимпијски циклус. Могуће измене и допуне доносе се на крају школске
године и примењују се од наредне такмичарске сезоне. Тумач Пропозиција је
Централна такмичарска комисија Савеза за школски спорт Србије, а на самом
такмичењу Такмичарска комисија коју чине овлашћени представници Савеза и по један
представник организатора и судијске комисија.
Члан 8.
Да би неки спорт ушао у програм школских такмичења мора да испуни
минимум два услова, и то:
o да је спортска дисциплина заступљена у наставном плану и програму
физичког васпитања основних и средњих школа,
o да је у програму Међународне федерације школског спорта (ISF),
o да је олимпијски спорт,
o да има најмање 50% заинтересованих округа,
o да има сагласност надлежних Министарстава,
Члан 9.
Право наступа имају:
Право наступа

Категорија
ученици I-IV р.
основне школе

Ученици и ученице који у текућој школској години
напуне 11 година и млађе

ученици V-VI р.
основне школе

Ученици и ученице који у текућој школској години
напуне 13 година и млађе

ученици VII-VIII р.
основне школе

Ученици и ученице који у текућој школској години
напуне 15 година и млађе

ученици I-II р.
средње школе

Ученици и ученице који у текућој школској години
напуне 17 година и млађе

ученици III-IV р.
средње школе

Ученици и ученице који у текућој школској години
напуне 19 година и млађе

III Основна структура школских такмичења
Члан 10.
Школска такмичења ученика Републике Србије представљају скуп више
самосталних спортских такмичења, која се остварују независно једна од других, а која
се утврђују Програмом.
Динамика остваривања сваког од појединих такмичења предвиђених Програмом
за одређену школску годину утврђује се Календаром такмичења и у свему је подређен
периодизацији наставног плана и програма за основне и средње школе.
Школе одређују термин према општинском календару, најмање недељу дана пре
општинског. Општине одређују термин према окружном календару, најмање недељу
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дана пре окружног. Окрузи, односно међуокрузи одређују термине према државном
календару најмање недељу дана пре државног.
Календар такмичења се штампа на почетку сваке школске године у
„Просветном прегледу“.
Члан 11.
Школска такмичења се спроводе по правилу у шест нивоа (Прилог 1.,2.,3.).
Пропозиције за сваки спорт дефинишу нивое такмичења.







I ниво чине такмичења унутар школа (школска првенства),
II ниво чине такмичења у оквиру општине/града (општинска/градска
првенства),
III ниво чине такмичења у оквиру округа (окружна првенства),
IV ниво чине такмичења између округа (међуокружна првенства),
V ниво су државна првенства која се организују сваке године, а сваке четврте
године Олимпијске спортске игре ученика Републике Србије.
VI ниво су Светска школска првенства која организује Међународна
федерација школског спорта (International School Sport Federation). О учешћу,
у одређеном спорту и категоријама, на поменутом такмичењу одлуку доноси
Управни одбор Савеза, за сваку годину посебно, који ће бити истакнут
календаром такмичења.
Члан 12.

Основу целог система чине такмичења на I и II нивоу (школска и
општинска/градска првенства).
Члан 13.
Учешће на такмичењу је условљено учешћем на претходном, нижем степену
такмичења, осим ако пропозицијама за одређену спортску грану није другачије
предвиђено.
Члан 14.
На такмичењима III, IV и V нивоа (окружном, међуокружном и државном
првенству), могу учествовати екипе и појединци који нису то право стекли на
претходном такмичењу, уколико екипе и појединци који су то право стекли, не могу да
учествују на овим такмичењима из било ког разлога (нпр. уместо првопласираног, који
одустаје, учествује другопласирани појединац или екипа и сл.).
Члан 15.
Победници такмичења, предвиђеним Програмом школских такмичења за
одређену школску годину, добијају назив школског првака општине, округа,
међуокруга или Републике Србије за одговарајућу школску годину у одређеној
спортској грани. Три првопласиране екипе на државном првенству добијају медаље,
пехаре и дипломе за освојено место, а све остале екипе добијају дипломе за
одговарајући пласман.Три првопласирана појединца на државном првенству добијају
медаље и дипломе за освојено место.
Дипломе, медаље и пехаре за државно првенство обезбеђује Савез за школски
спорт Србије.
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IV Начин остваривања такмичења по степенима
Члан 16.
На свим нивоима такмичења, организатор мора примењивати начин такмичења
који је усвојио УО Савеза за школски спорт Србије , стим што ће га прилагодити
постојећим условима.
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Члан 17.
О месту одржавања финалних окружних, међуокружних првенстава одлучује
окружни одбор/комисија надлежног округа.
Члан 18.
О месту одржавања државних првенстава одлучује Управни одбор Савеза на
основу кандидатуре окружних одбора или градова заинтересованих да буду домаћини
такмичења.
Кандидатура се подноси писаним путем најкасније до 31.08. Кандидатура мора
да садржи потврду о испуњавању услова за организацију такмичења, у складу са
Законом о спорту („Сл.гласник РС“, бр.10/16) члана 35. и члана110. став 5 и
Правилником о условима за обављање спортских делатности члан 7. и члан 10.
V Организатори и руководиоци Школских спортских такмичења
Члан 19.
Организатори и руководиоци школских такмичења ученика републике Србије су:
I ниво (школско првенство): школе, односно Актив наставника физичког васпитања,
II ниво (општинско првенство): Општински савез за школски спорт,
III ниво (окружно првенство): Координатор округа, окружни одбор/комисија за
школски спорт.
Окружни одбор/комисију сачињава по један представник општинских савеза за
школски спорт са координатором школског спорта за тај Округа,
IV ниво (међуокружно првенство): Међуокружни савези за школски спорт–
Међуокружни одбори за школски спорт.
Међуокружни савез - одбор сачињава по један представник из сваког округа, на
челу са координатором школског спорта округа у коме се организује такмичење.
V ниво (државно првенство): Савез за школски спорт Србије.
Члан 20.
Школским такмичењима на V нивоу директно руководи Такмичарска комисија
Савеза у сарадњи са одговарајућим националним гранским савезом. За сваку спортску
грану Управни одбор Савеза бира по два координатора школског спорта за чланове
Такмичарске комисије.
Члан 21.
Ближе одредбе о раду такмичарских комисија утврђују се Статутом Савеза и
Пропозицијама за сваку спортску грану која је предвиђена Програмом.
VI Координатори
Члан 22.
Координатор округа обавља следеће послове:
 обавештава све школе на територији Округа о календару такмичења и
терминима за одржавање истих,
 доставља свим школама на територији Округа Пропозиције и све потребне
обрасце,
 предлаже места одржавања окружних такмичења,
 са домаћином такмичења договара услове (спортске судије, здравствену
заштита за време такмичења, исхрану учесника, пријаву јавног скупа
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надлежним државним органима, обезбеђење и сл.) за одржавање окружног
такмичења, у складу са Правилником о ближим условима за обављање
спортских активности и спортских делатности Министарства омладине и
спорта Републике Србије,
 одлучује о неправилностима у току општинских и окружних такмичења,
 одлучује о жалбама и решава их према одредбама овог Правилника,
 проверава исправност „Спортских легитимација“,
 у присутву руководиоца школских екипа спроводи жребање и предлаже
систем такмичења,
 директно учествује у организацији међуокружног/регионалног првенства у
сарадњи са другим координаторима школског спорта,
 писмено извештава Савез о одржаним првенствима у округу, са школских,
општинских и окружних такмичења, уз обрађивање и сумирање добијених
податак са сваког нивоа такмичења,
 врши послове члана такмичарске комисије на свим нивоима такмичења,
 врши послове делегата на државним првенствима,
 обавља и друге послове по одлукама Управног одбора Савеза.
Координатору именује и разрешава Управни одбор Савеза на период од 4
године, уз могућност поновног избора.
Мандат координатора престаје стицањем услова за пензију. У том случају
уговор координатора ће важити до краја текуће школске године.
VII Пријављивање за такмичење
Члан 23.
За учешће у школским такмичењима, у једној школској години, школе подносе
пријаве надлежном Савезу за школски спорт (надлежном координатору школског
спорта), на почетком школске године.
Пријаву оверава председник Актива наставника физичког васпитања и директор
школе.
Члан 24.
Право учешћа на општинским такмичењима, из Програма школских такмичења
имају само оне школе које су у одрађеном року поднела званичну пријаву.
Члан 25.
По завршетку такмичења на школском првенству, организатор школског
првенства подноси извештај о одржаном такмичењу и доставља га општинском савезу
за школски спорт, односно, координатору за школски спорт округа. Извештај мора да
садржи:
- списак школа са именима и презименима професора који су учествовали,
- број ученика/ца по категоријама и дисциплинама,
- списак победника са назначеним разредом и годиштем, по категоријама и
дисциплинама,
- опис уочених недостатака и оцена завршеног такмичења.
Уз извештај доставља и посебне пријаве за екипе и појединце, који ће учествовати на
општинском првенству са свим потребним подацима о такмичарима (име, презиме,
разред, годиште, име професора).
Члан 26.
Општински савез за школски спорт је дужан да на основу поднетих пријава
прати ток такмичења у школама. Општински савез је надлежан за организацију
општинског првенства. Уколико није формиран општински савез за школски спорт
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пријаве и подаци о пласираним екипама и појединцима достављају се координатору
школског спорта са тог Округа, који преузима надлежност општинског првенства.
По завршетку такмичења на школском и општинском нивоу, извештај се
доставља окружном савезу о одржаним такмичењима. Уз извештај се прилажу и
посебне пријаве за екипе и појединце, који ће учествовати на окружном првенству са
свим потребним подацима о такмичарима (име, презиме, разред, годиште, име
професора), према утврђеном року.
Извештај мора да садржи:
- списак школа са именима и презименима професора који су учествовали,
- број ученика/ца по категоријама и дисциплинама,
- списак победника са назначеним разредом и годиштем, по категоријама и
дисциплинама,
- опис уочених недостатака и оцена завршеног такмичења.
Члан 27.
Окружни савез за школски спорт је надлежан за организацију окружног
првенства, на основу пристиглих пријава са општинског првенства.
По завршетку такмичења окружног првенства, координатор доставља писани
извештај Савезу за школски спорт Србије, који мора да садржи:
- списак школа са именима и презименима професора који су учествовали,
- број ученика/ца по категоријама и дисциплинама,
- списак победника са назначеним разредом и годиштем, по категоријама и
дисциплинама,
- опис уочених недостатака и оцена завршеног такмичења.
Члан 28.
Пријаве за учешће на међуокружном првенству достављају се домаћину
међуокружног такмичења, а подноси их окружни координатор школског спорта, са
свим потребним подацима о такмичарима (име, презиме, разред, годиште, име
професора), према утврђеном року. По завршетку такмичења међуокружног првенства,
координатор, домаћин међуокружног првенства, доставља писани извештај Савезу за
школски спорт Србије, који мора да садржи:
- списак школа са именима и презименима професора који су учествовали,
- број ученика/ца по категоријама и дисциплинама,
- списак победника са назначеним разредом и годиштем, по категоријама и
дисциплинама,
- опис уочених недостатака и оцена завршеног такмичења.
Уз извештај се прилаже и званична пријава за екипе и појединце, који ће учествовати
на државном првенству са свим потребним подацима о такмичарима (име, презиме,
разред, годиште, име професора), према утврђеном року.
Члан 29.
Пријава за државно првенство ће бити прихваћена, ако је поднео координатор
школског спорта на прописаном образцу, за спортску грану која се пријављује и свим
траженим и неопходним подацима о такмичарима (име, презиме, разред, годиште, име
професора), према утврђеном року.
Екипе и појединци који се не налазе на списку пријвљених такмичара, могу
примедбу упутити такмичарској комисији, уз доказ о извршеној пријави координатора.
Такмичарска комисија ће у случају оправдане примедбе извршити исправку списка
такмичара, односно жреба за такмичење.
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VIII Организација такмичења
Члан 30.
Такмичења предвиђена Програмом школских спортских такмичења одржавају се
према правилима која важе за одређену спортску грану националног гранског савеза и
посебних Пропозиција по спортовима.
Члан 31.
Организатор такмичења је дужан да:
- обезбеди простор и опрему за одржавање такмичења,
- обезбеди судијску службу,
- обезбеди довољан број стручног особља за вођење такмичења,
- обезбеди лекарску службу,
- обезбеди лица за одржавање реда и безбедности свих такмичара,
- изради стартне листе,
- обезбеди записнике,
- пријави такмичење (јавно окупљање) надлежној полицијској управи,
- обезбеди уступање рекламног простора за потребе школског спорта.
Члан 32.
О начину и условима спровођења школских (I ниво) и опшринских (II ниво)
првенстава одлучује организатор школских односно општинских првенстава.
Такмичења на окружном (III ниво), међуокружном (IV ниво) и државном (V
ниво) првенству се спроводе према пропозицијама Савеза за школски спорт Србије.
Члан 33.
Такмичења V нивоа (Државно првенство) у одбојци, кошарци, кошарци 3на3,
рукомету и футсалу се спроводе по правилу: 8 међуокружних првака се разврстава
жребом у две групе, по четири екипе.
У свакој групи се игра по једноструком бод систему (свако са сваким).
Пласман се одређује на основу броја освојених бодова.
Код истог броја бодова у футсалу, кошарци и рукомету победника одлучује
резултат из међусобног сусрета, а у случају нерешеног резултата одлучује укупна гол
или кош разлика.
Код истог броја бодова у одбојци, победника одлучује сет разлика.
Код исте гол, кош или сет разлике, одлучује већи број датих голова или кошева,
односно код исте сет разлике, већи број освојених поена.
Свака екипа може одиграти највише две утакмице истог дана.
После завршеног такмичења по групама, играју се утакмице за пласман од I до
VIII места (по једноструком бод систему).
Члан 34.
У вођству сваке школске екипе, која учествује на било ком школском спортском
такмичењу, мора се налазити наставник те школе, који свој идентитет доказује
легитимацијом професора физичког васпитања, коју издаје Савез, а оверава директор
школе.
Члан 35.
За време такмичења школску екипу може да води једино наставник те школе,
који је једини одговоран за понашање и дисциплину ученика.
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Члан 36.
У случају да екипа дође без наставника екипи неће бити дозвољено да наступи.
У случају да наставник напусти такмичење, или је одлуком спортског судије удаљен,
вођење екипе, на тој утакмици, преузима капитен. За све наредне утакмице школа
мора обезбедити долазак другог наставника са уредно попуњеном професорском
легитимацијом.
Члан 37.
Утврђивање идентитета доказује се „Спортском легитимацијом“, коју издаје
Савез за школски спорт Србије. Легитимација се даје на увид организатору такмичења
приликом доласка и пријављивања (екипа или појединца), као и пре почетка сваке
утакмице или такмичења.
Без „Спортске легитимације“ се не може наступати на такмичењу. На захтев
наставника друге екипе, организатора или судија, мора дозволити увид у „Спортске
легитимације“ екипе са којом се такмичи. Евентуалне примедбе на право наступа
ученика-це могу се поднети само пре почетка такмичења-утакмице. Касније примедбе
се неће уважити.

IX Здравствена заштита такмичара
Члан 38.
Сви такмичари морају имати лекарски преглед уписан у спортску легитимацију
за међуокружно и државно првенство. На нижим нивоима такмичења здравствена
способност такмичара се може доказати и на неком другом документу са оригиналним
печатом и потписом лекара. Фотокопије и скенирани докумети неће бити прихваћени
ни на једном ниво такмичења у оквиру система школског спорта. Лекарски преглед не
сме бити старији од шест месеци, што се доказује печатом и потписом лекара надлежне
здравствене установе.
Потврда о здравственом стању ученика, тј. о здравственој способности да
учествује на такмичењу, представља услов за приступ такмичењу и то на свим
степенима такмичења и спортским гранама, које су дефинисане овим правилником, а у
складу са Законом о спорту („Сл. Гласник РС“, бр. 10/2016), члан 143. став 9. и
Правилника о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских
активности и учествовања на спортским такмичењима.
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Члан 39.
Антидопинг контрола се може вршити на свим такмичењима из програма Савеза
за школски спорт Србије у складу са правилима Антидопинг агенције Србије и важећег
Закона о спорту. Антидопинг агенција Србије може вршити антидопинг контролу на
било ком такмичењу из ових Пропозиција без обавезе да о томе унапред обавести
Такмичарску комисију, организатора такмичења или учеснике такмичења. Сви
учесници такмичења су дужни да у потпуности сарађују са представницима АДАС-а.
X Одећа и обућа такмичара
Члан 40.
Учесници такмичења морају за време такмичења бити прописно спортски
одевени, односно, онако како је то регулисано посебним пропозицијама за сваку
спортску грану утврђену програмом школских такмичења.
XI Судије и делегати
Члан 41.
Судије за такмичења унутар школе обезбеђује школа, за такмичења на
општинском нивоу, организатор општинског/градског такмичења, а на окружном и
међуокружном Савез за школски спорт/окружни одбор и одговарајући територијални
грански Савези.
Судије и делегате за такмичења на државном нивоу обезбеђује Савез за школски
спорт Србије и одговарајући национални грански спортски савез.
XII Спорови и жалбе
Члан 42.
Жалбе у вези са материјалном повредом овог Правилника и Посебних
пропозиција и Правила такмичења подносе се непосредно по завршетку наступа
директно организатору такмичења (такмичарском одбору/комисији), који је дужан да
одлуку по жалби донесе пре почетка наредног кола такмичења.
Такмичарски одбор/комисија сачињена је од два координатора или овлашћених
представника сваког округа, који учествују на такмичењу и представник судија.
Одлуке организатора по поднетој жалби су коначне.
Члан 43.
Жалбе за такмичења на државном првенству подлежу плаћању таксе. Висину
таксе утврђује Управни одбор Савеза за сваки олимпијски циклус. Такса у износу од
10.000,00 рсд се уплаћује на рачун Савеза за школски спорт Србије бр.160-334759-40
код Банке Интеза.
Уколико се жалба позитивно реши целокупни износ који је уплаћен на име таксе
враћа се подносиоцу жалбе. Уколико жалба не буде прихваћена такса се не враћа, а
наплаћени износ се издваја за финансирање организационих трошкова такмичења.
Члан 44.
Против ученика, наставника, вођа екипа, судија, делегата и других службених
лица на такмичењу, који се неспортски понашају или крше пропозиције такмичења,
предузеће се дисциплинске мере у складу са Дисциплинским правилником.
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XIII Финансирање такмичења у оквиру Школских спортских такмичења
Члан 45.
Средства за реализацију такмичења на школским првенствима обезбеђују
школе.
Члан 46.
Средства за реализацију такмичења на општинском, окружном и међуокружном
обезбеђују домаћини такмичења.
Члан 47.
Средства за реализацију такмичења на државном првенствима обезбеђују
надлежна министарства.
Школске екипе сносе трошкове пута ученика и наставника до места такмичења
и обратно.
Члан 48.
Средства за превоз, смештај и исхрану на Светским школским првенствима
обезбеђују надлежна министарства, у складу са одобреним беџетским средствима.
Број чланова делегације је дефинисан од стране Међународне федерације за
школски спорт. За сваку додатну особу трошкове смештаја и исхране сноси школа
према ценовнику, из Билтена, Међународне федерације за школски спорт.
Школске екипе, учеснице Светских школских првенстава су у обавези да
обезбеде минимум два комплета дресова, на којима је обавезно истаћи логотип Савеза
за школски спорт Србије, Министарства омладине и спорта Републике Србије, грб
Републике Србије и назив „Србија“.
Полазак на сва Светска школска првенства је из Београда.
Све остале додатне трошкове пута (дневнице, џепарац за ученике, излети,
медецински прибор и сл.) обезбеђује школа.
XIV Информисање
Члан 49.
Сви основни носиоци школских спортских такмичења утврђени чланом 18. овог
Правилника дужни су да трајно и организовано раде на инфомисању шире јавности о
резултатима рада.
XV Завршне одредбе
Члан 50.
Саставни део овог правилника чине Пропозиције за одговарајуће спортске гране
које су предвиђене програмом. Пропозиције за поједине спортске гране морају у свему
бити усаглашене са овим правилником.
Члан 51.
Даном ступања на снагу новог правилника престаје да важи Правилник о
организацији школских такмичења од 24.11.2017. године.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања.
Председник Управног одбора
Жељко Танасковић
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