
САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ 

                                     КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ОЛИМПИЈСКИХ СПОРТСКИХ ИГАРА 

 УЧЕНИКА РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 
Редни 
број 

СПОРТ ШКОЛСКО 
ПРВЕНСТВО 

ОПШТИНСКО 
ПРВЕНСТВО 

ОКРУЖНО 
ПРВЕНСТВО 

МЕЂУОКРУЖ

НО 
ПРВЕНСТВО 

РЕПУБЛИЧКО 
ПРВЕНСТВО 

М Е С Т А 
ТАКМИЧЕЊА 

1. СТОНИ ТЕНИС 
до 2. недеље 
октобра 

Б.Брестовац 
20.10.2016. 

сви 

Б.Брестовац 
25.10.ОШ,СШ 

( М, Ж ) 
/ II недеља новембра 

 

2. ПЛИВАЊЕ / / 
Базен Мостонга 
03.11.ОШ,СШ 

( М, Ж ) 
/ III недеља новембра 

 

3. КОШАРКА 
СВЕТСКО 

До краја 
октобра 

СПЦ 
 

17.11.ОШ,(м, ж) 
17.11.СШ (м,ж) 

 

ГХ Мостонга 
23.11.ОШ,(м,ж) 
24.11.СШ,(м, ж) 

IV недеља 
новембра 

I недеља децембра 

 

4. ОДБОЈКА 
до 4. недеље 
новембра 

СПЦ 
15.12.ОШ,(м, ж) 
15.12.СШ,(м, ж) 

 

Хала Апатин 
07.02.ОШ,(м, ж) 
08.02.СШ,(м, ж) 

 

V недеља 
фебруара 

IV недеља марта 

 

5. ГИМНАСТИКА 
до 2.недеље 
марта 

/ 
Соколски дом 
15.03.ОШ,СШ, 

( М, Ж ) 
I недеља априла  III недеља априла 

 

6. МАЛИ ФУДБАЛ 
до 3. недеље 
октобра(због 
лепог времена) 

СПЦ 
07.03.ОШ(м,ж) 
07.03.СШ(м,ж) 

 

ОШ П. Бригада 
22.03.ОШ,(м, ж) 

23.03.СШ,(м) 
 

IV недеља 
марта 

III недеља маја 

 

7. РУКОМЕТ 
у 5. недељи 
марта 

 
06.04.ОШ(м, ж) 
06.04.СШ(м,ж) 

 

ГХ Мостонга 
11.04.ОШ,(м, ж) 
12.04.СШ,(м, ж) 

 

V недеља марта II недеља маја 

 

8. АТЛЕТИКА 
до III недеље 
априла 

? 
Аеродром 

11.05. ОШ,СШ, 
( М, Ж ) 

III недеља маја IV недеља маја 
 
 

9. МИНИ 
АТЛЕТИКА 

Промотивно Накнадно Накнадно Накнадно Накнадно 
 

10. СТРЕЉАШТВО 
до I недеље 
априла 

СПЦ 
20.04. ОШ,СШ, 

( М, Ж ) 

Хала, Оџаци 
27.04. ОШ,СШ, 

( М, Ж ) 
/ III недеља маја 

 



11. 
МАЛЕ 
ОЛИМПИЈСКЕ  
ИГРЕ 

април 
       СПЦ 

18.05. 
(1, 2.и 3.раз) 

ГХ Мостонга 
24.05. 

(1, 2.и 3.раз) 
I недеља јуна II недеља јуна 

 

12. ТЕНИС 2007. 
 и млађи  

 
 

ЖАК Сомбор 
IV недеља марта 

I недеља априла  
 

13. ЏУДО     III недеља марта 
 

14. КАРАТЕ     II недеља марта 
 

 
 
 
                         
 
                       СПОРТСКИ САВЕЗ ОПСТИНЕ 
                                       ОЏАЦИ  
 
Координатор за школски спорт –Јелена Игњатић 

 Оџаци, СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 
e-mail: sportsodzaci@gmail.com 

 
 

НАПОМЕНА : 
 
1.     Спортски Савез Општине Оџаци за сва такмичења која организује у Оџацима обезбеђује: 
     -     спортске објекте 
     -     судије, записничаре и мериоце времена 
     -     дипломе за најуспешније екипе и појединце 
     -     ужину за све такмичаре, наставнике и професоре 
     -     пријаву јавног скупа и по потреби редарску службу 
     -     медицинску заштиту 
     -     спортске реквизите 
     -     превоз ученика-с напоменом :За Окружна такмичења- превоз ће бити плаћен само оним школама ,које доставе комплетан 
извештај са Окружног такмичења са копијом овереног списка ученика и сликама ,у року од 3 дана од дана такмичења на мејл 
координатора школског спорта Општине Оџаци и он прослеђује све Спортском Савезу  (ignjatic.jelena78@gmail.com) 
     
2.     Сва Општинска такмичења почињу пријавом и жребом у 08:30 часова ,а Окружна у 09:00 часова . За Општинска такмичења 
потребно је приложти списак ученика са датумом рођења и матичним бројем, потписан од стране руководећег професора, 



директора школе и књижице са овером спортског лекара о извршеном лекарском прегледу или списак оверен од спортског 
лекара.За делегатски састанак –Окружно такмичење-приложити оверен списак и спортске такмичарске књижице ( списак 
ученика мора бити на обрасцу са свим траженим подацима и потписан од стране руководећег професора, директора школе 
и књижице са овером спортског лекара о извршеном лекарском прегледу ). Образац пријаве Вам шаљемо у прилогу. 
 
3.     Школе су дужне најмање три дана пре сваког такмичења, утврђеног календаром за школску 2016/2017. годину, да 
потврде или одјаве школску екипу Савезу. Такође су у обавези  да изврше набавку спортских књижица за такмичаре и 
професоре преко сајта Савеза за школски спорт Србије ( http://skolskisportsrbije.weebly.com/ ), у одељку „Контакт / 
Наручивање спортских књижица“. 
4.    Право наступа имају сви редовни ученици: који су у складу са Законом о спорту, члан 143. став 9. извршили лекарски  
преглед.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За школску 2016/17 годину за кошарку (м, ж) средњих школа који иду на Светско првенство, право наступа имају ученици 
и ученице рођени ( 99.,00. и 2001. годиште и то 1. јануар 99.  до 31. децембра 2001. ) 
 

- Школске екипе и појединце на свим такмичењима воде искључиво наставници тих школа уз обавезу да се налазе на 
овереном списку од стране директора и имају професорску легитимацију. 

 
5.  Број такмичара  у екипним спортовима је следећи: рукомет-12, фудбал, кошарка, одбојка- 10. 
 
6.    За  Међуокружна и Републичка такмичења Спортси Савез Општине Оџаци плаћа тошкове путовања под истим условима као 
и код Окружних такмичења.  



7.   Лекарски преглед за ученике ,финансираће и даље Спортски Савез ,а начин на који ће се реализовати је следећи: Оверен и 
потписан  списак ученика од стране школе са матичним бројем и датумом рођења ученика,треба донети на  оверу  Спортском 
Савезу(Председнику Спортског Савеза)-само такав списак може се однети у МЕДИЦИНУ РАДА и то 10-15 дана пре 
такмичења,како би били сигурни да ћете на време бити заказани за преглед и преглед бити извршен. Сви који закасне са пријавом 
и заказивањем лекарског прегледа,неће имати право на приговор спортског лекара ,који је и дао савет и упутства за начин 
реализације лекарских прегледа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                    

     Спортски Савез Општине Оџаци  
Координатор за школски спорт Општине  Оџаци  

Јелена Игњатић 
 

 


