
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕЗА ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ ПАНЧЕВА 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

Савез за школски спорт Панчева је у школској 2020/2021. години, и 
поред ванредних околности изазваних Корона вирусом, реализиовао већи део 
активности из редовног програма.  

У првом полугодишту једногласном одлуком Скупштине прекинуте су све 
активности из редовног и додатног програма због укинутог финансирања. Општина 
Панчево није имала представнике за такмичења у стрељаштву и стоном тенису. 
Разлог такве одлуке локалне самоуправе је био непознат али уз помоћ председника 
Савеза за школски спорт Панчева и Србије, одобрена су средства како би се покрили 
трошкови од почетка календарске године.  
 
ОСНОВЕ ИЗВЕШТАЈА 

• Извештаји и записници са одржаних општинских школских такмичења, 
• Месечни извештаји професора-реализатора пројекта “Спорт у школе”  

 
 ПРОГРАМИ САВЕЗА 

1. РЕДОВНА ШКОЛСКА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 
2. ПРОЈЕКАТ „СПОРТ У ШКОЛЕ“ 
3. ПРОЈЕКАТ „ЗДРАВО РАСТИМО“  
4. ДОДАТНИ ПРОГРАМИ 
5. МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 
1. РЕДОВНА ШКОЛСКА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 

 Редовни програм Савеза подразумева одржавање такмичења у 14 спортских 
дисциплина: 

1. Пливање 
2. Стрељаштво 
3. Стони тенис 
4. Баскет 3 на 3 
5. Одбојка 

6. Кошарка 
7. Рукомет 
8. Мали фудбал 
9. Гимнастика 
10. Атлетика 
11. Карате 
12. Џудо 
13. Оријентиринг 
14. Мале олимпијске игре 

 
 
 
 
 



 
 
Учесници на школским спортским такмичењима су сви редовни ученици и ученице 

основних и средњих школа, узраста од 1. разреда основне школе до 4. разреда средње 
школе. 

Основ за спровођење програма током школске године је ОРИЈЕНТАЦИОНИ 
КАЛЕНДАР такмичења ученика Републике Србије, којег прописује министар просвете, а на 
предлог Савеза за школски спорт Србије. Календар такмичења је у свему подређен 
периодизацији наставног плана и програма физичког васпитања за основне и за средње 
школе. 

 
 
Сва такмичења се спроводе, по правилу, у пет степена и то: 
 I степен - школска такмичења (такмичења унутар школе), 

 II степен - општинска такмичења, 

 III степен – окружна такмичења 

 IV степен – међуокружна такмичења 

 V степен – републичка такмичења (Олимпијске игре ученика Републике Србије)  

 

У школској 2020/2021. години ученици и ученице основних и средњих школа су 
се такмичили у 9 од укупно 14 спортских дициплина. 

 
Почетком нове календарске и школске године одобрена су средсва за 

реализацију редовног програма и пројеката. Ученици и ученице основних и средњих 
школа су се такмичили у 8 од укупно 14 спортских дициплина.  

Због увођења онлајн наставе до 19. априла 2021. године реализовано је само 
општинско/окружно такмичење у пливању јер је то било једино такмичење у 
индивидуалном спорту које је могло да се реализује у затвореном простору. На 
самом такмичењу су испоштоване све безбедносне мере и није било дозвољено 
присуство публике. Општинско такмичење у шаху за ученике основних школа било је 
заказано за 8. фебруар али је одложено због ванредних околности изазваних корона 
вирусом. 

За окружно такмичење у гимнастици пријавиле су се ученице из ОШ „4. Октобар“ из 
Глогоња али због болести нису отпутовале у Вршац. 

Од 19. априла настава је почела да се одвија нормално и одржана су општинска, 
окружна и међуокружна такмичење у 7 спортских дисциплина (атлетици, кошарци, 
футсалу, малим олимпијским играма, одбојци, баскету 3x3 и рукомету). Такмичења су 
углавно одржавана на отвореним теренима уз поштовање свих препоручених мера 
превенције заштите од корона вируса. У одређеним дисциплинама и категоријама није 
било могуће одржавање општинског нивоа такмичења због кратког рока до наредног 
нивоа па су екипе селектоване уз договор са наставницима физичког васпитања.  

 
Број учесника по спортским дисциплинама на општинском нивоу такмичења приказан 

је у Табели бр.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Табела бр. 1  Број учесника по спортским дисциплинама на општинском нивоу такмичења 

                                РЕДПВНА ТАКМИЧЕОА – ППШТИНСКИ НИВП   
 

СППРТ ПШ - ДЕЧАЦИ ПШ - ДЕВПЈЧИЦЕ СШ - ДЕЧАЦИ 
СШ - 

ДЕВПЈЧИЦЕ 
УКУПНП 

УЧЕНИКА 

АТЛЕТИКА 45 41 16 12 114 

КОШАРКА 20 10 40 10 80 

ФУТСАЛ 80 10 50 30 170 

МОИ 36 48 36 48 168 

РУКОМЕТ 48 36 48 24 156 

БАСКЕТ 3x3 0 4 0 4 8 

ОДБОЈКА 10 10 10 10 40 

УКУПНП: 239 159 200 138  

                                                 УКУПАН БРПЈ УЧЕСНИКА  :   
 

736 

 
Из Табеле 1. може се увидети да је на општинском нивоу најпопуларнији спорт међу 

школском популацијом футсал који окупља 170 ученика и ученица. Одмах иза футсала су 
Мале олимпијске игре са 168 појединаца, рукомет са 156 и атлетика са 114 појединаца. 

Евидентирани број учесника је одраз учешћа школа и ученика у ванредним околностима 
и ме ноже се узети у обзир за упоређивање са претходним годинама рада.  

 
 
У систем школских спортских такмичења, иако је пропозицијама предвиђен исти 

проценат учешћа девојчица и дечака, дечаци су заинтересованији за ову област и чине 59% 
укупног броја укључене деце у систем општинских такмичења (736) док су девојчице 
заступљене са 41% (649). Слика 1. 

 
 

                                                 
Слика 1. Процентуално учешће девојчице и дечака на општинском нивоу школских 

спортских такмичења. 
 
        

 
Број освојених медаља на општинским такмичењима по школама представљен је у 

Табели 2. за основне и Табели 3. за средње школе уз напомену да је одрађен само део 
редовног програма. 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Табела бр. 2  Број освојених медаља на општинском такмичењу за основне школе 

 
 
                         

Табела бр. 3 Број освојених медаља на општинском такмичењу за средње школе 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
2. ПРОЈЕКАТ „СПОРТ У ШКОЛЕ“ 

 
Реализација пројекта „Спорт у школе“ наставила се у 5 основних школа, једној 

градској школи и четири у насељеним местима (ОШ „Гоце Делчев Јабука, ОШ „Вук Караџић“ 
Старчево, ОШ „Аксентије Максимовић“ Долово, ОШ „Жарко Зрењанин“ БНС и ОШ „Јован 
Јовановић Змај“). Сам концепт часа је  модификован и усклађен са ограниченим бројем 
ученика у једном теримну као и употреба одређених реквизита. Бесплатна школа спорта је 
доступна свим ученицима и није везана за место становања већ се деца пријављују по 
слободном избору. 

Програмом је обухваћено више од 500 ученика.  
 

3. ПРОЈЕКАТ „ЗДРАВО РАСТИМО“ 
У пројекат „Здраво растимо“ који је такође део програма Савеза за школски спорт 

Србије, укључиле су се 3 основне школе: 
 

ОШ „Стевица Јовановић“ 
ОШ „Бранко Радичевић“ 
ОШ „Гоце Делчев“ Јабука 

 
 „Здраво растимо“ је део глобалне Нестле иницијативе под називом „Healthy Kids 

Global Programme“, који има за циљ едукацију ученика седмих разреда о важности правилне 
исхране и бављења физичком активношћу.  

Пројектом је обухваћено 484 ученика 6. и 7. разреда а путем вршњачке едукације 448 
ученика 3. и 4. разреда основних школа, што је укупно 968 ученика. 

 
4. ДОДАТНИ ПРОГРАМИ 

 
У оквиру додатних програма планирана је организација окружног такмичења у 

спортском риболову али је због високог водостаја реке такмичење отказано. Жребом су 
извучене 2 екипе које су представљале општину Панчево на окружном такмичењу које је 
одржано у Опову. 

У оквиру Спортских игара младих селектоване су екипе које су представљале 
Јужнобанатски округ на регионалном такмичењу северне зоне. Ученици су се такмичили у 
шаху, одбојци, рукомету и тенису. Пласман за државни ниво остварили су ученици који су се 
такмичили у шаху и тенису.  

Број учесника по спортским дисциплинама додатног програма приказан је у Табели 
бр. 4 . 

 
Табела бр. 4  Број учесника по спортским дисциплинама додатног програма 

                                                            ДПДАТНИ ПРПГРАМ   

СППРТ ПШ - ДЕЧАЦИ ПШ - ДЕВПЈЧИЦЕ СШ - ДЕЧАЦИ 
СШ - 

ДЕВПЈЧИЦЕ 

СПОРТСКИ 
РИБОЛОВ 6 / / / 

СИМ - ШАХ 12 5 / / 

СИМ - ТЕНИС 9 4 / / 

СИМ - РУКОМЕТ 24 12 / / 

СИМ - ОДБОЈКА 24 / / / 

УКУПНП: 75 21 0 0 

                                                 УКУПАН БРПЈ УЧЕСНИКА  :   96 

 
 
 



 
5. МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 
 Половином маја, у оквиру Сајма спорта Спортског савеза Панчево, представљен је 
пројекат „Спорт у школе“ који подразумева бесплатну школу спорта за ученике од 1. до 4. 
разреда основних школа. 
 У сарадњи са Спортским савезом Панчево одржана је манифестација „Брзином до 
звезда“. Ученици 3. и 4. разреда основних школа овом приликом су се такмичили у трци на 
40м а 16 најбржих ученика остварило је пласман за велико државно финале. Учешће је 
узело укупно 72 ученика (36 девојчица и 36 дечака). 
  

 
ЗАКЉУЧАК 

Савез за школски спорт Панчева у школској 2020/2021. години није реализовао 
предвиђене активности у потпуности због смањеног буџета у 2020. години. У 2021. години 
одобравањем буџета и нормализацијом редовне наставе убрзано су организована 
преостала општинска такмичења. Већи број утакмица је организован на отвореним 
теренима. У споровима за које није било довољно времена селектоване су екипе које су 
представљале општину Панчево на вишим нивоима такмичења.  

Савез за школски спорт Панчева је у оквиру редовног такмичарског програма обезбедио 
превоз за ученике до места одржавања такмичења. За потребе такмичења ангажована су 
званична судијска лица и лекарска служба. 

 
У школској 2020/2021. години учешће је узело укупно 2372 ученика из 20 основних и 8 

средњих школа општине Панчево.  
 Евидентирани број учесника је одраз учешћа школа и ученика у ванредним 
околностима и ме ноже се узети у обзир за упоређивање са претходним годинама рада. 
 
 
Извештај саставила: 
 Јелена Ђорђевић 
 

Савез за школски спорт Панчева 
                                                                                                  Председник Савеза 

                                                                                                  Душан Лукић 


