
 КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. 

 

Ред. 

бр. 
С П  О  Р Т 

 ОПШТИНСКО ПРВЕНСТВО ОКРУЖНО 

ПРВЕНСТВО 

МЕЂУОКРУЖНО 

ПРВЕНСТВО 

РЕПУБЛИЧКО 

ПРВЕНСТВО 
ДОМАЋИН 

 СТРЕЉАШТВО 

  
 

 
 

 

 19.10.(пщ,сщ) 
Спмбпр, 

 СК“Black Horse“ 

/ 21.-25.11.2022. Смедерево 

2. СТОНИ ТЕНИС 

 

20.10. пщ/сщ (м,ж) 
Очаци,     

ОШ  "Б. Радишевић"                  

25.10.(пщ,сщ) Очаци,    
ОШ  Б. Радишевић 

 

/ 12.-16.12.2022. Пожаревац 

 

3. 
 

ПЛИВАЊЕ 

  

 

06.12.(пщ,сщ) 
Спмбпр, 

 Базен Мпстпнга 

 

/ 
 

20.-24.02.2023. 
Београд 

1. од 1.-6.раз. ош 
2. од 7.ош до 4.сш 

4. КОШАРКА 

 

14.11.oщ/сщ (м,ж) 
Oчаци, 

              Сппртски центар 
               Технишка щкпла  
 

23.11.oщ (м,ж) 
24.11.сщ (м,ж) 

 Спмбпр 
ГХ Мпстпнга                    

До 

24.02.2023. 

06.-10.03.2023. Сребрно језеро 

5. БАСКЕТ 3Х3 

 

14.11.oщ/сщ (м,ж) 
Oчаци, 

              Сппртски центар 
               Технишка щкпла  
 

23.11.oщ (м,ж) 
24.11.сщ (м,ж) 

 Спмбпр, 
ГХ Мпстпнга 

До 

24.02.2023. 

13.-17.03.2023. Сребрно језеро 

6. ОДБОЈКА 

 

09.12. пщ/сщ (м,ж) 
Очаци,     

ОШ  "Б. Радишевић" 
 

14.12.пщ(м,ж) 
15.12.сщ (м,ж) 

Апатин,  
Градска хала 

До 

03.03.2023. 

27.-31.03.2023. Сребрно језеро 

7. ГИМНАСТИКА 

  

07.02.пщ,сщ (м,ж)   
 Спмбпр,  

Спкплски Дпм 

До 

10.03.2023. 

03.-06.04.2023. Костолац 

8. ФУТСАЛ 

 

08.02.oщ/сщ (м,ж) 
Oчаци, 

              Сппртски центар 
               ОШ "М. Антић" 
 

22.02.пщ(м,ж) 
23.02.сщ (м,ж) 

Очаци, 
Градска  хала 

До 

06.04.2023. 

08.-12.05.2023. Сребрно језеро 

9. РУКОМЕТ 

 

10.03.oщ/сщ (м,ж) 
Дерпое 

ОШ "В. Карачић" 
 

15.03.oщ (м,ж) 
16.03.сщ (м,ж) 

Сивац, Сппртска хала 

До 

28.04.2023. 

15.-19.05.2023. Сребрно језеро 

10. АТЛЕТИКА 

 

03.04.пщ/сщ (м,ж)   
      Очаци, Градски Стадипн 

20.04.пщ,сщ (м,ж)   
Спмбпр, Градски 

Стадипн 

До 

12.05.2023. 

22.05.2023. Ћуприја 

11.  

 

     



МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ 25.04. пщ 1.,2.,3.раз. 
 Каравукпвп, 

            ОШ "Б. Станкпвић" 

04.05.пщ 1.,2.,3.раз  
 Спмбпр, 

        Спкплски Дпм 

До 

19.05.2023. 

05.-09.06.2023. Зрењанин 

12. ОРИЈЕНТИРИНГ 

  

 
Одређује Оријентиринг савез Србије ? 

13. ЏУДО 

  

 Одређује Џудо савез Србије ? 

14. КАРАТЕ 

  

 
Одређује Карате федерација Србије ? 

15. КОШАРКА СП 

  

 20.-28.09.2022. 
Београд - Србија 

16. ШКОЛАРИЈАДА 

  

 
Бразил 

17. ОДБОЈКА НА ПЕСКУ 
   

Израел 

 

НАПОМЕНA : 

1.     Спортски Савез Општине Оџаци за сва такмичења која организује у Оџацима обезбеђује: 

     -   

     -     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 и спровођење одлука надлежних органа о поштовању програма заштитних мера за спречавање заразних болести. 

     -     спортске реквизите 

2.     Сва Општинска такмичења (сем атлетике) почињу пријавом и жребом у 08:30 часова. За делегатски састанак приложити оверен списак ( списак ученика 

мора бити на обрасцу са свим траженим подацима и потписан и оверен од стране директора школе и руководећег професора). Образац пријаве Вам 

шаљемо у прилогу.  

3.  Сва Окружна такмичења почињу пријавом и жребом у  09:00 часова (осим атлетике и пливања). За делегатски састанак приложити оверен списак (списак 

ученика мора бити на обрасцу са свим траженим подацима и потписан и оверен од стране директора школе и руководећег професора,).   

4.     Школе су дужне најмање три дана пре сваког такмичења, утврђеног Календаром за школску 2022/2023. годину, да потврде или одјаве школску 

екипу Савезу.  

5.    Право учешћа на такмичењима регулисано је „Правилником о организацији школских спортских такмичења“ од 16.09.2017. године на основу 

члана 143. став 8. Закона о спорту ( Службени гласник РС број 10/2016 ).  

       - 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. 

6.  Број такмичара  у екипним спортовима (спортским играма) је следећи: рукомет-12, фудбал, кошарка, одбојка- 10. 

7.   За  Окружна, Међуокружна и Републичка такмичења Спортски Савез Општине Оџаци обезбеђује: 

       -  трошкове путовања 

8. За школску 2022/23.годину је Републичко првенство у пливању, одлуком УО Савеза због великог броја такмичара и безбедности, подељено у два 

дана: 1. дан,  ош ( од 1. до 6. разреда) и 2. дан, ош, ( 7.-8. раз) и сш (1.-2. раз 3.-4. раз).  
 

 

 



9. За школска општинска и окружна првенства, доказ о здравственој способности ученика може се доказати и са овереним прегледом од стране 

спортског лекара и на неком другом документу ( клубска такм. књижица, итд..). Фотокопије и скенирани документи неће бити прихваћени ни на 

једном нивоу такмичења у оквиру система школског спорта. Лекарски преглед не сме бити старији од 6 месеци, што се доказује печатом и потписом 

лекара надлежне здравствене установе („Правилник о организацији школских спортских такмичења“, члан 38.). За међуокружно и државно првенство, 

сви такмичари морају имати лекарски преглед – уписан у спортску легитимацију. 

10. Распоред за : карате, џудо, оријентиринг и шах ће бити накнадно одређен у договору са Гранским савезима који су носиоци и организатори за наведене 

спортове. 

 

 

У Оџацима, 02.11.2022. године     

 

                                                                                                                                                                                                                        

       

Актив наставника и професора физичког васпитања 

                                                                                                                                                       Општине Оџаци 

Никола Павловић, председник 
 


