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Датум, 11.04.2018.године 
 
 

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТСКИХ ДИСЦИПЛИНА КОЈЕ СУ ПРИХВАЋЕНЕ ОД 
СТРАНЕ САВЕЗА ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ 

 
У систем школског спорт су уврштене следеће спортске дисциплине: 

- Џудо, 
- Карате, 
- Оријентиринг, 
- Шах. 

Прихватање истих је уследило на захтев надлежних спортских савеза и то: 
- Џудо савеза Србије, 
- Карате федерације Србије, 
- Оријентиринг савеза Србије, 
- Шаховског савеза Србије. 

Одлука Управног одбора Савеза за школски спорт Србије је да се поменути спортови уврсте у 
систем школског спорта тако да сваки од наведених савеза безусловно прихвати Правилнике и 
Пропозиције Савеза за школски спорт Србије, а да комплетну организацију и трошкови сносе 
надлежни спортски савези са својим чланицама, тј надлежним регионалним савезима за одређену 
спортску дисциплину. Савез за школски спорт Србије, на републичким - државним првенствима 
обезбеђује награде за победнике, у смислу диплома, медаља и пехара за екипе, као што је наведено 
у Пропозицијама такмичења по спортовима, за сваки спорт појединачно. 
Локални савези школског спорта су у обавези да помогну приликом обавештавања школа о 
пријавама, терминима, набавци спортских легитимација, прикупљања извештаја од организатора 
нижих нивоа такмичења на свом округу и других техничних детаља. 
Локални савези школског спорта нису у обавези да: 

- преузму на себе саму организацију такмичења, 
- сносе трошкове такмичења, 
- сносе трошкове превоза такмичара, 
- обезбеде ужину и освежење за такмичаре, 
- обезбеде простор, судије, лекарску службу, обезбеђење, 
- обезбеде награде за победнике. 

Надлежни спортски савез је у обавези да: 
- на време (половина септембра) донесе календар такмичења, о коме ће благовремено 

обавестити Савез за школски спорт Србије и локалне савезе школског спорта, 
- упозна своје регионалне савезе о правима и обавезама, како не би долазили у конфликт, 
- обезбеди све потребне услове за организацију спортске манифестације на било ком нивоу, а 

по Правилнику о ближим условима за обављање спортских активности и спортских 
делатности, на основу члана 35. став 2, а у вези са чланом 96. став 3, чланом 98. став 3, 
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чланом 102. став 4, чланом 103. став 4, сланом 105. став 3 и чланом 106. став 2. Закона о 
спорту („Службени гласника РС“, број 10/16) 

- обезбеди квалитетно суђење на било ком нивоу такмичења, 
- поднесе писани извештај, са сваког ниво такмичења, који ће садржати: 

o место, датум и време одржавања, 
o назив организатора,  
o име руководиоца такмичења, 
o имена чланова такмичарске комисије, 
o број пријављених такмичара, подељених на број ученика и број ученица по 

категорији и дисциплини, 
o укупан број такмичара, подељених на број ученика и број ученица по категорији и 

дисциплини, 
o списак победника ко категоријама и дисциплинама (прво, друго, треће место) са 

свим подацима (име, презиме, разред, школа, место, име професора). 
o кратак опис тока такмичења, 
o опис насталих проблема и начин решавања истих, 
o време завршетка такмичења, 
o потпис руководиоца такмичења. 

Све недоумице и не разјашњена питања решаваће надлежни национални савези са Савезом за 
школски спорт Србије. 
 

 
Генерални секретар 

........................................................ 
Урош Савић 

 


