
                                                               ZAPISNIK  

sa sastanka Aktiva nastavnika fizičkog vaspitanja održanog 11.09.2014. u Svečanoj sali 

Sportskog saveza grada Subotice, Rajhl Ferenca 12 sa početkom u 12:00 časova. 

Prisutni: - Kornelija Đurasović, Klara Popić, Srđan Dakić, Tomislav Letić, Dejna Baki, 

Bane Janković, Akoš Taboroši, Arpad Nađ Varjaš, Natalija Tadić, Zora Platup, Dragan 

Ristić, Nikola Milutinović, Dijana Peić, Miroslav Petrović, Melita Ostojić, Robert Gurbić, 

Slaven Skenderović, Nikola Balažević, Čaba Nađ, Karolina Erčić, Branislav Teofilović, 

Gabriel Miković, i Radoslav Svirčev – Generalni sekretar Saveza. 

 

              

 
                                DNEVNI RED: 

 
1. Prijava škola za sportska takmičenja u školskoj 2014/2015. godini, 
     
2. Kalendar takmičenja po sportovima u školskoj 2014/2015. godini, 
 
3. Predlog Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja školskog sporta na teritoriji   
    Grada Subotice za period od 2014. – 2018. godine, 
 
4. Tekuća pitanja. 

 

 

Tačka 1. Prisutni članovi Aktiva su predali prijave za takmičenje u školskoj 2014/2015. 

godini. Radoslav Svirčev je obavestio članove Aktiva o obavezi ispravnih takmičarskih 

knjižica koje moraju biti lekarski overene od strane sportske ambulante u Subotici.  

Članovi Aktiva su obavešteni da samo sekretari škola ili profesori fizičkog vaspitanja 

mogu predavati fotokopije obe strane zdrastvene knjižice učenika i takmičarske 

legitimacije u sportsku ambulantu. Dokumente koje budu nosili roditelji na overu, 

sportska ambulanta neće uzimati u obzir!  

Dokumenta se mogu predavati ponedeljkom, sredom i petkom od 08:00 - 12:00 kao i 

utorkom i četvrtkom od 13:00 – 17:00. 

Srđan Dakić je obavestio Aktiv da je odlukom Upravnog odbora poslednji dan 

prijavljivanja škola za takmičenje je PONEDELJAK 15.09.2014. i da se posle tog 

datuma prijave neće uzimati u obzir! 



Tačka 2. Nakon diskusije u kojoj su učestvovali članovi Aktiva nastavnika fizičkog 

vaspitanja, konstatovano je da je kalendar takmičenja izuzetno zgusnost u I 

polugodištu, ali je jednoglasno prihvaćen jer je usklađen sa Savezom za školski sport 

Srbije i Savezom za školski sport Vojvodine. 

 

 

                                Gradsko         Okružno           Međuokružno          Republičko 

Stoni tenis      07.10.2014.     15.10.2014.                  -       sredinom 11.2014. Trstenik   

                                                                                                               

Plivanje                       -          16.10.2014.                   -       početkom 11.2014. Beograd 

 

Rukomet SŠ  M  21.10.2014.  sredinom 03.’15 krajem 04.2015.  sredinom 05.2015. Niš 

                 SŠ  Ž   21.10.2014. sredinom 03.'15. krajem 04.2015  sredinom 05.2015. Niš 

                 OŠ M 08/09.10.2014. 22.10.2014.    krajem 04.2015.  sredinom 05.2015. Niš 

                 OŠ  Ž  14.10.2014.     22.10.2014.    krajem 04.2015.  sredinom 05.2015. Niš 

 

Odbojka SŠ M 04.12.2014. sredinom 02.'15 krajem 02.'15. sredinom 03.'15. Pančevo 

              SŠ  Ž  09.12.2014. sredinom 02.'15  krajem 02.'15. sredinom 03.'15. Pančevo                               

          OŠ M 02/03.12.2014. sredinom 02.'15. krajem 02.'15. sredinom 03.'15. Pančevo 

          OŠ  Ž 10/11.12.2014. sredinom 02.'15.krajem 02.'15.  sredinom 03.'15. Pančevo  

 

Košarka   SŠ M 13.11.2014.     20.11.2014.  krajem 11.2014. početkom 12.2014. Vršac            

                  SŠ  Ž  13.11.2014.   20.11.2014.  krajem 11.2014. početkom 12.2014. Vršac   

             OŠ M 04/05.11.2014.  18.11.2014.   krajem 11.2014. početkom 12.2014. Vršac   

             OŠ  Ž     06.11.2014.   19.11.2014.   krajem 11.2014. početkom 12.2014. Vršac   

 



Mali fud. SŠ M 12.11.2014.     25.11.2014.   krajem 03.'15.  sredinom 05.'15. Zrenjanin 

          OŠ M 28/30.10.2014.     26.11.2014.    krajem 03.'15. sredinom 05.'15. Zrenjanin 

          OŠ  Ž  23/29.10.2014.    27.11.2014.    krajem 03.'15. sredinom 05.'15. Zrenjanin 

 

 

Gimnastika  

             sredinom 03.'15.   krajem 03.'15.   početkom 04.'15.    krajem 04.'15. Kruševac 

 

Atletika 

              krajem 04.'15. početkom 05.'15.   sredinom 05'15.      krajem 05.'15. Novi Sad 

 

Streljaštvo 

         početkom 04.'15.   sredinom 04.'15.           -      druga polovina 04.'15. Smederevo 

 

Male olimpijske igre 

         početkom 05.'15.  sredinom 05.'15.      krajem 05.'15.   početkom 06.'15. Novi Sad 

Tenis  2001, 2002, 2003. 

         Početkom 05.'15.     sredinom 05.'15.      krajem 05.'15.         početkom 06.'15. Niš 

 

10. „KUP TOLERANCIJE“                                                                                      

Zrenjanin od 14. – 16.11.2014. 

  

Prvenstvo AP Vojvodine u rukometu za učenike/učenice V – VI razred                              

Kać 09/10.2014. 

 



Tačka 3. Radna grupa u sastavu: Radoslav Svirčev - Predsednik, Zvonko Vuković, 

Srđan Dakić, Siniša Repija, Marija Vig, Arpad Nađ Varjaš i Nemanja Babović, a 

koju je imenovao UO na svojoj sednici održanoj  09.06.2014.  predlaže da se Lokalnoj 

samoupravi dostavi sledeći materijal: 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ШКОЛСКОГ 

СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦА за период од 2014. до 2018. године. 

1. РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ СПОРТА  

 

1.1. ОПШТИ  ЦИЉ: Унапређење школског спорта на територију Града Суботица 

 

1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално-технички услови за реализацију школског 

спорта на територији Града Суботице; 

 

1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских и 

рекреативних активности у оквиру школског спорта; 

  

1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшње стручно педагошког рада и унапређење институционалне 

сарадње    у оквиру школског спорта; 

 

1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Значајно укључивање  Града Суботице у реализацију и унапређење 

предшколског и  школског спорта  са нагласком развоја у руралним срединама као и са 

особама са сметњом у развоју; 

 

 

1.5. ПОСЕБАН ЦИЉ: Увођење додатних часова физичког васпитања за узраст од првог до 

четвртог разреда основне школе на територији Града Суботице. 

 

1.6. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшано медијско праћење и промоција школског спорта у циљу 

неговања културе спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања 

различитости на спортским теренима и поред њих. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              

ОПШТИ ЦИЉ 1. УНАПРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ СПОРТА У ГРАДУ СУБОТИЦА 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 1.1. Побољшани материјално-техничких услови за реализацију школског спортана 

територији Града Суботице 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА  

И ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОС

ТИ 

РЕСУРСИ 

 

Изградњa, санација и 

адаптација  

затворених  и 

отворених спортских 

објеката  намењених 

за реализацију 

наставе физичког 

васпитања и 

ваннаставних 

активности у оквиру  

школског спорта 

Израда анализе стања 

затворених  и отворених  

спортских објеката при 

школама 

Урађена анализа 

стања спортских 

објеката при 

школама 

МОС, МПНТР 2016 Нису 

потребна 

средства 

Усклађивање  нормативе 

школског простора, 

опреме  и наставних 

средстава са захтевима 

наставе физичког 

васпитања  и поставити 

их као стандарде за 

изградњу спортских 

објеката 

Усклађени 

нормативи и 

израђени стандарди 

МПНТР 

 

2016 Нису 

потребна 

средства 

Дефинисање приоритета 

и израда плана за  

изградњу, санацију и 

адаптацију затворених и 

отворених спортских 

објеката при школама  

Израђен план за 

дефинисање 

приоритета за 

изградњу, санацију 

и адаптацију 

спортских објеката 

при школама  

ПССО, ЈЛС 2016 Нису 

потребна 

средства 

Припрема и израда  

финансијског плана за 

улагање средстава у 

циљу унапређења 

спортске 

инфраструктуре у 

спортским објектима 

при школама  

Израђен  

финансиски план за 

улагање у спортску 

инфраструктуру  

СШСС,УССС 2016 Нису 

потребна 

средства 

Oпремање школа 

функционалним 

справама и 

реквизитима према 

претходно утврђеним 

приоритетима 

Израда анализе стања 

опремљености 

спортских објеката при 

школама справама   и 

реквизитима 

Урађена анализа 

стања справа  и 

реквизита 

СШСС,УССС 2016 Нису 

потребна 

средства 

Израда плана 

континуираног 

опремања спортских 

објеката при школама 

справама и  спортским 

реквизитима  

Израђен план за 

опремање 

спортских објеката 

реквизитима и 

справама 

СШСС, УССС 2016 Нису 

потребна 

средства 



   

 

 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 1.2. Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских активности у оквиру 

школског спорта 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОР

НА 

ИНСТИТУ

ЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТ

И 

РЕСУРСИ 

 

Стварање услова 

за испуњење 

критеријума да 

за свако 

дете/ученика 

буде обезбеђена 

минимум једна 

спортска секција  

Проширење понуде спортских 

секција  у школи. 

Повећана понуда 

спортских секција у 

школама  

МОС, 

МПНТР 

Перманентно Буџет 

Проширење понуде 

ваннаставних спортских 

активности  у оквиру школе 

 

Повећана понуда 

ваннаставних 

спортских активности у 

школама и на 

универзитетима 

МОС, 

МПНТР 

Перманентно Буџет 

Проширење понуде спортских 

активности у предшколским 

устамновама 

Повећана понуда 

спортских активности у 

предшколским 

установама 

ПССО, 

ССС, 

СШСС, 

ЈЛС 

Перманентно Буџет 

Неговање нових модела који ће 

повећати број активности у 

школским салама и спортским 

теренима у току викенда, 

летњег и зимског распуста, 

школске недеље спорта, развој 

нових модела СПРЕТ-а 

(спортско рекреативних 

такмичења 

Повећан број 

реализованих програма 

и пројеката спортских 

активности  

 

ПССО, 

ССС, 

СШСС, 

ЈЛС 

Перманентно Буџет 

Јачање сарадње школе и 

спортских организација у циљу 

унапређења школског спорта 

 

Повећан број 

реализиваних програма 

и пројеката у сарадњи 

спортских организација 

и школа 

СШСС, ЈЛС Перманентно Нису 

потребна 

средства 

Доношење плана  за 

остваривање принципа  „Један 

ученик – једна секција“. 

Обезбеђени услови за 

реализацију програма  

„Један ученик – једна 

секција“. 

СШС, СЈЛС 2015 Буџет 

Унапредити пројекат „Спорт у 

школе“ 

Повећати број школа са 

територије Града 

Суботице које су се 

укључиле у 

реализацију пројекта 

„Спорт у школе“ 

СШСС, ЈЛС 2018 Буџет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 1.3. Побољшљање стручно-педагошког рада и унапређење институционалне сарадње у 

оквиру школског спорта 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОСТ

И 

РЕСУРС

И 

 

Подизање  нивоа 

стручног рада у 

школском и 

универзитетском 

спорту, тако да 

су испуњени 

законски и 

квалитативни  

услови у погледу 

потребних 

стручних 

квалиификација 

и знања за рад са 

децом и 

омладином 

Организација стручних 

трибина, семинара и 

симпозијума у циљу 

едукације наставника 

разредне наставе, 

наставника физичког 

васпитања, 

координатореа 

школског спорта, 

секретаре школских 

спортских савеза и 

директора школа. 

 

Организоване 

стручне трибине 

семинари и 

сњимпозијуми на 

тему школског 

спорта 

 

МОС, ПССО, ЈЛС 

 

 

 

Перманентно Буџет 

Развити стални систем 

сертификације 

програма и пројеката 

школског спорта, 

органа и организација 

 

Развијен систем 

сертификације 

програма и 

пројеката унутар 

школског спорта 

СШСС, УЗСС, СУ, НИ Перманентно Нису 

потребна 

средства 

Израдити план 

стручног усавршавања 

у оквиру школског 

спорта 

Урађен план 

стручног 

усавршавања  

СШСС, УЗСС, СУ, 

НИ 

Перманентно Нису 

потребна 

средства 



 

 
 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 1.4. Значајно укључивање локалне самоуправе Града Суботице у реализацију и унапређење 

предшколског и школског спорта са нагласном развоја у руралним срединама као и са особама са сметњом у развоју; 

 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОР

НА 

ИНСТИТ

УЦИЈА И 

ПАРТНЕР

И 

РОКОВИ 

АКТИВНОС

ТИ 

РЕСУРСИ 

Адекватно 

позиционирање 

предшколског, школског 

спорта у програмима 

развоја спорта на нивоу 

ЈЛС, што подразумева да 

функционисање и 

уређење школског 

спорта буде препознато 

као приоритет 

Израда анализе стања 

предшколског, школског  и 

универзитетског спорта и 

услова за његово спровођење 

на нивоу локалне самоуправе 

(обухват деце, стручни 

потенцијали, спортска и 

педагошка друштва, спортска 

инфраструктура, спортске 

справе и  реквизити...) 

Урађена анализа 

стања 
МОС, 

МПНТР, 

ПССО, 

ЈЛС, 

СКГО 

2017 Нису 

потребна 

средства 

Одређивање носиоца 

предшколаског и школског 

спорта на нивоу ЈЛС у циљу 

реализације свих програмских 

активности школског спорта 

Индентификовани и 

одређени носиоци 

предшколског и  

школског спорта 

ПССО, 

ЈЛС 

2017 Нису 

потребна 

средства 

Развијање неопходних 

механизама и процедура за 

реализацију планова и 

програма предшколског и 

школског  спорта.  

Успостављени 

механизми и 

дефинисане 

процедуре за 

реализацију програма 

предшколског и 

школског спорта 

МПНТР, 

ПССО, 

ЈЛС 

2017 Нису 

потребна 

средства 

Обезбеђивање 

институционалних 

капацитета   

Обезбеђивање 

институционалног капацитета 

унутар школе  за квалитетно 

аплицирање програма и 

пројеката у оквиру 

реализовања спортских  

активности у школама. 

Израђене препоруке 

за функционисање и 

финансирање 

школског спорта 

МПНТР, 

ПССО, 

ЈЛС, 

СШСС, 

УССС 

2017 Нису 

потребна 

средства 

Обезбеђивање 

институционалних капацитета 

за развој предшколског и 

школског спорта у руралним 

срединама на територији 

Града Суботице и са особама 

са сметњом у развоју 

Индентификовани и 

одређени носиоци 

предшколског и  

школског спорта 

СШСС,  

ПССО,  

ЈЛС, 

Перманентно Буџет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 1.5 Увођење додатних часова физичког васпитања за узраст од првог до 

четвртог разреда основне школе на територији Града Суботице. 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИ

ЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОС

ТИ 

РЕСУРСИ 

Увођење додатних 

часова физичког 

васпитања у ниже 

разреде основне 

школе 

Израда и плана и 

програма 

Урађена анализа 

стања 

МПНТР, 

ПССО, ЈЛС, 

СШСС, УССС 

Перманентно Буџет 

Праћење и анализа рада 

наставника физичког 

васпитања кроз извештај 

о раду 

Индентификовани и 

одређени носиоци 

додсатних часова 

физичког васпитања  

МПНТР, 

ПССО, ЈЛС, 

СШСС, УССС 

Перманентно Буџет 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 1.6 Побољшано медиjско праћење и промоције предшколског и школског 

спорта у циљу неговања културе спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и 

поштовања различитости на спортским теренима и поред њих 

АКТИВНОСТИ МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИ

ЈА И 

ПАРТНЕРИ 

РОКОВИ 

АКТИВНОС

ТИ 

РЕСУРСИ 

Популарисање 

прешколског и 

школског спорта  

кроз већу медијску 

присутност и 

истицања јавног 

значаја школског 

спорта 

Израда медијског плана 

у циљу популаризације 

предшколског и 

школског спорта. 

Израђен медијски 

план праћења и 

извештавања 

предшколског и  

школског спорта 

МОС, МКИ, 

ПССО, ЈЛС, 

СШС, 

УССС, ТГСС, 

СУ 

Перманентно Нису 

потребна 

средства 

Покретање кампања у 

циљу промоције фер 

плеја, толеранције и 

поштовања различетости 

Број покренутих и 

реализованих  

кампања 

МОС, МКИ, 

ПССО, ЈЛС, 

СШС, 

УССС, ТГСС, 

СУ 

2015-2018 Буџет 



Tačka 4. Članovi Aktiva su obavešteni da u subotu 20.09.2014. godine Rotary klub 
organizuje Na Paiću kod ženskog štranda pečenje pleskavica i prodaju pica. Sva 
prikupljena sredstva će se donirati subotičkoj bolnici. 
 
Radoslav Svirčev je obavestio članove Aktiva o očešću predstavnika Severnobačkog 
okruga na finalnom Regionalnom takmičenju “Sportske igre mladih”. Igre su održane 
u Splitu od 24. – 29.08.2014. godine. Za sledeću, 2015. godinu predviđeno je 
takmičenje u 10 sportova tako da sem velikih obaveza u I polugištu, očekuje nas dosta 
takmičenja iu II polugodištu školske 2014/2015. godine. 

 

 Takmičenje: Između dve vatre – “Adi Endre 1” Mali Iđoš godište 2003. i mlađi, 

 Takmičenje: Između dve vatre – “Adi Endre 2” Mali Iđoš, godište 2005 i mlađi, 
 Takmičenje: Basket 3:3 – OKK “Spartak” Subotica, godište 1999. i mlađi.           

 
Srđan Dakić je obavestio članove Aktiva da su se samo dve škole prijavile za donaciju 
sportske opreme. 
 
Melita Ostojić je postavila pitanje koliko se odmaklo po zatevu u vezi besplatnog 
korišćenja bazena SRC „Prozivka“ za po jednog nastavnika fizičkog vaspitanja iz 
svake škole sa teritorije Grada Subotice. Naime, zahtev je predat lokalnoj samoupravi 
još prošle školeske godine. 
 
 
 
 
 
 
Sastanak je završen u 13:15                                                

                                                                                          Radoslav Svirčev 

 


