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На основу члана 143. став 6. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 24/2011) 
министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

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. 

 Статус редовног ученика доказује се овереном "Спортском књижицом" Савеза, 
са фотографијом, која мора бити оверена печатом школе и потписом директора.  
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Члан 6. 

Tакмичења се организују у следећим узрасним категоријама: 

o У атлетици, рукомету, одбојци, кошарци, стоном тенису и стрељаштву 
 

• Ученици/це основних школа, 
• Ученици/це средњих школа. 

 

o У малом фудбалу 
 

• Ученици/це основних школа, 
• Ученици средњих школа. 
 

o У пливању, гимнастици и кросу 
 

• 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 Мале олимпијске игре се организују за: 
 

• Ученике/це  I – III  разреда основних школа, 
 

Члан 7. 

Да би неки спорт ушао у програм школских такмичења мора да испуни следеће 
услови: 

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 
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Члан 8. 

Право наступа имају: 

 

Категорија Право наступа 

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 

 

Члан 9. 

 Право учешћа немају ученици који су преведени из друге школе у истој 
школској години, осим у случају када се преселе из другог места, што потврђују 
пријавом боравка. Такође, право наступа немају ученици који су потписали 
професионални уговор. 

 

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 
дана 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. 
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 Сва школска такмичења  спроводе се по правилу у пет степена (Прилог 1.,2.,3.) 
при чему: 

 у  I степену чине такмичења унутар школа (школска првенства), 

 у II степену чине такмичења у оквиру општине/града (општинска/градска 
првенства), 

 у III степену чине такмичења у оквиру округа (окружна првенства), 

 у IV степену чине такмичења између округа (међуокружна првенства), 

 у V степену су финална такмичења  Републике Србије (Државна првенства) и 
организују се сваке године у различитим местима , а сваке четврте године  
Олимпијске спортске игре ученика Републике Србије. 

 у VI степену се организују квалификациона такмичења за Светска школска 
првенства која организује Међународна федерација школског спорта. О 
учешћу на поменутом такмичењу одлуку доноси Управни одбор Савеза за 
сваку годину посебно. 

 

 У појединим спортовима се могу организовати отворена првенства Републике 
Србије, ради пружања могућности већем броју заинтересованих школа и појединаца, 
како би се поједини спортови што више популарисали. 

 
Члан 12. 

 Основу целог система чине такмичења у I и II степену (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 степена, 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.). 
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Члан 15. 

 Победници такмичења, предвиђених 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 и појединци на републичком првенству 
добијају медаље и дипломе за освојено место, а све остале екипе добијају  дипломе за 
одговарајући пласман. 

Дипломе, медаље и пехаре за републичко првенство обезбеђује Савез за 
школски спорт Србије. 

 
IV Начин остваривања такмичења по степенима 

 

члан 16. 

 О облику такмичења у I степену одлучује школа , а у II степену општински, 

градски савез за школски спорт. 

 О облику такмичења у III степену одлучује  Окружни савез за школски спорт, 
окружни одбор, односно комисија за школски спорт. 

 О облику такмичења у IV и V степену такмичења одлучује Управни одбор 
Савеза. 
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Члан 17. 

 Град домаћин републичког првенства из Програма школских такмичења или 
домаћин  Олимпијских спортских игара ученика Србије даје представника директно 
уколико прихвати смештај учесника такмичења код својих ученика. 

 

Члан 18. 

 О месту одржавања финалних окружних, међуокружних првенстава одлучује 
окружни одбор/комисија надлежног округа. 

Члан 19. 

 О месту одржавања  републичких првенстава одлучује Управни одбор Савеза  
на основу кандидатуре окружних одбора или градова заинтересованих да буду 
домаћини такмичења. 

 

V Организатори и руководиоци 

Школских спортских такмичења 

Члан 20. 

 Организатори и руководиоци школских такмичења ученика републике Србије 
су: 

I -     У ШКОЛАМА (I СТЕПЕН): школе, односно Актив наставника физичког васпитања. 
II -  У ОПШТИНАМА (II СТЕПЕН): ОПШТИНСКИ САВЕЗИ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ  
III -  У ОКРУЗИМА (III СТЕПЕН): КООРДИНАТОРИ ОКРУГА И ОКРУЖНИ 

ОДБОРИ/КОМИСИЈЕ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ 
Окружни одбор/комисију сачињава по један представник општинских савеза за 
школски спорт. 
Координатор округа обавља следеће послове: 
• предлаже места одржавања окружних такмичења, 
• с домаћином такмичења договара услове /спортске судије, здравствена 

заштита за време такмичења,исхрана учесника, пријава јавног скупа 
надлежним државним органима, обезбеђење и сл)  за одржавање окружног 
такмичења. 

• одлучује о неправилностима у току такмичења, 
• одлучује о жалбама и решава их према одредбама овог Правилника, 
• проверава исправност „Спортских књижица“ 
• у присутву руководиоца школских екипа спроводи жребање и предлаже 

систем такмичења 
• писмено извештава Савез о одржаним првенствима у округу, 
• обавља и друге послове по одлукама Управног одбора Савеза 

IV -  У МЕЂУОКРУЗИМА – РЕГИОНИМА (IV СТЕПЕН):  САВЕЗИ-ОДБОРИ ЗА ШКОЛСКИ 
СПОРТ   
Међуокружни савез-одбор сачињавају по један  представник  из сваког округа. 

V -  У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (V СТЕПЕН): САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ 
 

Члан 21. 
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 Појединим школским такмичењима на IV и V степену директно руководи 
такмичарски одбори, који за сваку спортску грану формира Такмичарску комисију 
Савеза у сарадњи са одговарајућим националним гранским савезом. 

 

Члан 22. 

 Ближе одредбе о раду такмичарских комисија утврђују се Статутом Савеза и 
Пропозицијама за сваку спортску грану која је предвиђена Програмом.  

 

VI Пријављивање за такмичење 

 

Члан 23. 

 За учешће у школским такмичењима  у једној школској години школе подносе 
пријаве савезу за шкослки спорт 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  
само оне школе  које су у одрађеном року поднела званичну пријаву. 

 

Члан 25. 

 По завршетку такмичења у I степену организатор школског првенства  подноси 
извештај о одржаном такмичењу и доставља га општинском/градском савезу за 
школски спорт, односно комисији. Уз извештај  доставља и посебне пријаве за екипе и 
појединце, који ће учествовати на општинском првенству. 

 

Члан 26. 

 Општински савез за школски спорт дужан је да на основу поднетих пријава 
прати ток такмичења у школама. По завршетку такмичења у I, II, III степену, доставља 
извештај Савезу о одржаним такмичењима на прописаним обрасцима. 

 Уколико није формиран општински савез за школски спорт  пријаве и подаци 
достављају се  координатору. 
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Члан 27. 

 Пријаве за такмичења III степена достављају се окружном организационом 
одбору. 

 Пријаве за учешће на такмичењима III степена подносе општински Савези и то 
на основу резултата постигнутих на општинским такмичењима. 

 Пријаве за учешће на такмичењима III степена подносе се по одржаним 
општинским такмичењима у одређеној грани спорта, према утврђеном року. 

 

Члан 28. 

 По завршетку такмичења III степена, координатор доставља извештај 
Републичком Савезу. 

Члан 29. 

 Пријаве за учешће на такмичењима у IV степену достављају се домаћину 
међуокружног такмичења, а подноси их окружни организациони одбор. Пријаве се 
подносе након завршетка окружних такмичења у утврђеном року. 

 

VII 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 такмичења по спортовима. 

Члан 31. 

 Организатори такмичења у појединим степенима дужни су да припреме 
одговарајуће објекте, тако да се такмичења на њима могу одвијати нормално, 
квалитетно и у духу овог Правилника, правила одговарајућег националног спортског 
савеза и Пропозиција за сваку спортску грану. Такмичења на било ком нивоу морају 
да се пријаве одговарајућој Служби унутрашњих послова. 

 

Члан 32. 

 Општинска,окружна и међуокружна првенства спроводе се по систему који 
највише одговара општини/граду, округу и међуокругу. 

Члан 33. 

 Такмичења V степена (првенство Републике Србије) у одбојци, кошарци, 
рукомету и малом фудбалу спроводе се по правилу тако што се прваци са 
међуокружног првенства и представник града домаћина разврставају жребом у три 
групе, по три екипе. Уколико се на такмичењу не појави једна екипа организатор 
такмичења прави жреб за две групе по четири екипе. 

 У свакој групи се игра по једноструком бод систему (свако са сваким). 
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 Пласман се одређује на основу броја освојених бодова. 

 У случају истог броја бодова одлучује гол, кош или сет разлика, а код исте гол, 
кош или сет разлике 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 првог  дана, другог  дана прваци група 
се такмиче за пласман од I до III места, а другопласирани у групама за пласман 

од IV до VI места док се трећепласирани такмиче за пласман од VII до IX 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. 

 

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 књижицом", 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 књижице" се не може наступати на такмичењу. На захтев 
наставника друге екипе, организатор или судија, мора дозволити увид у "Спортске 
књижице" 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. 
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Члан 38. 

 Организатори такмичења II, III, IV и V степена дужни су да припеме 
одговарајуће објекте према правилима одређене спортске гране, као и одговарајући 
смештај ученика. 

 

VIII Здравствена заштита такмичара 

Члан 39. 

 Сви такмичари морају имати лекарски преглед уписан у спортску књижицу који 
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, а у складу са законом о спорту, члан 143. Став 7. и Правилника о 
утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских активности и 
учествовања на спортским такмичењима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2012).  

Члан 40. 

 Сви организатори такмичења на појединим степенима обавезни су да за време 
такмичења које они спроводе организују здравствену заштиту и обезбеде одговарајућу 
здравствену заштиту учесника такмичења. 

 

IX Одећа и обућа такмичара 

 

Члан 41. 

 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. 
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X Судије и делегати 

 

Члан 42. 

 Судије за такмичења у I степену (унутар школе) обезбеђује школа, за такмичења 
у II степену (на нивоу општине/града) организатор општинског/градског такмичења, а у 
III и IV степену Савез за школски спорт/окружни одбор  и одговарајући територијални 
грански Савези. 

 Судије и делегате за такмичења у V степену обезбеђује Савез и одговарајући 
национални грански спортски савез. 

 

XI Спорови и жалбе 

 

Члан 43. 

 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 екипе или појединца 
који се жалио. Такмичарски одбор/комисија сачињена је од координатора или 
овлашћених представника сваког округа, који учествује на такмичењу. Одлука по 
поднетој жалби се мора донети пре почетка наредног кола такмичења. 

 Одлуке оганизатора по поднетој жалби су коначне. 

 

Члан 44. 

 Жалбе за такмичења у V степену подлежу плаћању таксе. Висину таксе утврђује 
Управни одбор Савеза за сваку школску годину. Такса се уплаћује на рачун 
организатора такмичења. 

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 45. 

 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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XII Финансирање такмичења у оквиру 

Олимпијских спортских игара 

 

Члан 46. 

 Средства за реализацију такмичења у I степену обезбеђују школе. 

Члан 47. 

 Средства за реализацију такмичења у II, III и IV степену обезбеђују домаћини 
такмичења. 

Члан 48. 

Средства за реализацију такмичења у V степену обезбеђују надлежна 
министарства. 

Школске екипе сносе трошкове пута ученика и наставника до места такмичења 
и обратно, као и трошкове смештаја и исхране наставника. 

 

XIII Информисање 

 

Члан 49. 

 Сви основни носиоци школских спортских такмичења утврђени чланом 19. овог 
Правилника дужни су да трајно и организовано раде на инфомисању шире јавности о 
резултатима рада на остваривању Програма.  

 

XIV 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 25.10.2012.године. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана  усвајања.  

У Београду, 29. август 2013. године 

 
 
 


