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ГРАД БЕОГРАД / ШКОЛСКИ ОБЈЕКТИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ / ОСНОВНА 
ШКОЛА / СРЕДЊА ШКОЛА / ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ. 
У деведесет и шест основне и средњих школа на територији 
Београда анализирани су материјални простори за реализацију 
наставе физичког васпитања. Затворена вежбалишта поседује 
65.6% школа, отворена игралишта 64.6%, пратеће просторе 32.3%, 
справарнице 53.1%, кабинети за наставнике 78.1% школа. 
Приближно 10,4% школа поседује услове за извођење наставе у 
редукованом облику. Наведени налази навели су аутора да 
предложи одређене мере за побољшање ситуације. 
 
 
 

Fizička kultura, Beograd, 57/58 (2003-2004) 1-4, p. 90-94, tab. 2,  
ref. 5 
CITY OF BELGRADE / PHYSICAL EDUCATION FACILITIES IN SCHOOLS / PRIMARY 
SCHOOLS / SECONDARY SCHOOLS / PHYSICAL EDUCATION 
In ninety-six Belgrade primary and secondary schools a survey has been 
carried out in order to determine whether the schools are equipped with 
all the facilities necessary for the realization of physical education 
classes. 65,6% of the schools have indoor gyms, whereas 64,6% of the 
schools own outdoor courts; 32,3% of the schools are equipped with 
dressing rooms, showers and bathrooms; 53,1% of the schools have 
equipment rooms and there are teachers’ rooms in 78,1% of the schools. 
Approximately 10,4% of the schools do not meet the conditions for the 
full realization of the classes, therefore the classes are organized in ad 
adapted (sometimes reduced) form. The aforesaid results induced the 
author to suggest certain measures to improve the situation. 

1. УВОД 
Постојећи планови и програми наставе 

физичког васпитања, за своју реализацију, 
предвиђају неопходне просторне услове. Ови 
услови су прецизирани нормативима 
простора за физичко васпитање. Одступање 
од ових норматива, у границама 
прихватљивог, не ствара веће проблеме 
школама и педагозима физиччке културе, у 
реализацији и организацији наставе. 
Проблеми се јављају када не постоји 
потребан минимум ових простора. Намеће се 
питање, шта је то минимум неопходног 
простора, или, који је то модел простора, 
коме треба тежити у наредним годинама? Да 
би се одговорило на ова и многа друга 
питања, која обухватају ову проблематику,  
неопходно је бавити се истраживањем 

материјалних услова за наставу физичког 
васпитања.  

Министарство просвете је прикупљало 
податке о школским објектима на нивоу 
Србије без Косова, по методу намерног 
узорка. Из ових података обрадићемо 
деведесет и шест школа  што представља 
25,9% од укупног броја школа на територији 
Београда. Град Београд представља високо 
развијену територијалну целину која у свом 
саставу обухвата, градска, приградска 
насеља и сеоске средине.  

Биће разматрана пре свега структура 
објеката за физичко васпитање основне и 
средњих школа, њихова искоришћеност од 
стране других корисника, као и могућности 
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неких решења, за превазилажење проблема 
у овој области. 

2. СТРУКТУРА ОБЈЕКАТА ЗА  
    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Под структуром објекта подразумева се 
састав, или унутрашњи склоп одређеног 
простора. Простори, неопходни за 
реализацију наставе физичког васпитања, 
захтевају постојање отворених и затворених 
вежбалишта, пратеће просторе (две 
свлачионице, два купатила), просторије за 
справе (справарница), и просторије за 
наставника (кабинет). Простори за 
реализацију наставе физичког васпитања 
одређени су захтевима наставних планова и 
програма.  

Законски су регулисани нормативима, 
како би се остварио  квалитет, који је, у 

одговарајућим условима, потребан, да би се 
осигурало задовољење предвиђених циљева 
и задатака у физичком васпитању. Површина 
и број  ових просторија зависи, пре свега, од 
броја одељења у школи.  У склопу ових 
простора могу да се нађу: сала за 
кондицирање, теретана и базен. Они морају 
бити прилагођени  специфичном узрасту, 
наставном плану и програму, слободним и 
разним другим активностима. 

Сувише амбициозни захтеви, наглашени у 
важећим нормативима, често су далеко од 
реалних могућности, нарочито ако се узме у 
обзир материјална средства, која су 
неопходна за изградњу прописаних простора 
и њихових површина. Оваква ситуација 
упућује да је неопходно  тражити нова 
економичнија и јефтинија решења. 

Структура простора у посматраном узорку 
приказана је на табели 1. и  табели 2. 

Табела 1. Структура школских објеката за наставу физичког васпитања 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

ГРАД СЕЛО УКУПНО 
УКУПНО ШКОЛЕ 

ПРОСТОР 

БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % 

БРОЈ ШКОЛА   36 100.0 16 100.0 52 100.0 96 100.0 

ВИШЕ САЛА   8 22.2 2 12.5 10 19.2 17 17.7 

САЛА  22 61.1 5 31.3 27 51.9 46 47.9 

МАЛА САЛА   3 8.3 0 0 3 5.8 4 4.2 

УЧИОНИЦЕ  0 0. 2 12.5 2 3.8 2 2.1 

АДАП.ПРОСТОРИ   0 0 4 25.0 4 7.7 4 4.2 

ЗАКУП ПРОСТОРА   0 0 0 0 0 0 2 2.1 

ОТВОРЕНИ ТЕРЕНИ   29 80.6 11 68.8 40 76.9 62 64.6 

ПРАТЕЋИ ПРО.(све)   14 38.9 4 25.0 18 34.6 31 32.3 

ПРА.ПРО.(по нешто)   22 61.1 7 43.8 29 55.8 48 50.0 

СПРАВАРНИЦЕ   27 75.0 6 37.5 33 63.5 51 53.1 

КАБИНЕТИ  35 97.2 10 62.5 45 86.5 75 78.1 

ИЗДАВАЊЕ САЛА  27 72.9 5 32.2 32 61.5 41 42.7 

 
 
 



СУЗАНА НИКОЛИЋ – СТРУКТУРА ОБЈЕКАТА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ У ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА 

 ФИЗИЧКА КУЛТУРА, БЕОГРАД, 57/58 (2003-2004) 1-4 92 

Табела 2. Структура школских објеката за наставу физичког васпитања 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

ГРАД СЕЛО УКУПНО 
УКУПНО ШКОЛЕ 

ПРОСТОР  

БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % 

БРОЈ ШКОЛА   42 100.0 2 100.0 44 100.0 96 100.0 

ВИШЕ САЛА   7 16.7 0 0 7 15.9 17 17.7 

САЛА  18 42.9 1 50.0 19 43.1 46 47.9 

МАЛА САЛА   1 2.4 0 0 1 2.3 4 4.2 

УЧИОНИЦЕ  0 0 0 0 0 0 2 2.1 

АДАП.ПРОСТОРИ   0 0 0 0 0 0 4 4.2 

ЗАКУП ПРОСТОРА   3 7.1 0 0 2 4.5 2 2.1 

ОТВОРЕНИ ТЕРЕНИ   19 45.2 2 100 22 50.0 62 64.6 

ПРАТЕЋИ ПРО.(све)   12 28.6 1 50.0 13 29.5 31 32.3 

ПРА.ПРО.(по нешто)   17 40.5 1 50.0 19 43.2 48 50.0 

СПРАВАРНИЦЕ   17 40.5 1 50.0 18 40.9 51 53.1 

КАБИНЕТИ  28 66.7 2 100.0 30 68.2 75 78.1 

ИЗДАВАЊЕ САЛА  8 19.4 1 50.0 9 20.5 41 42.7 

 
3. ДИСКУСИЈА 

Структура простора у посматраном узорку 
приказана је на табелама 1. и 2. 
Посматрајући целокупан узорак, 13.54% 
школа се изјаснило да нема никаквих 
простора за реализацију наставе физичког 
васпитања (ако се не рачунају адаптирани 
простори и учионице). Треба напоменути да 
су у оквиру ових школа 76.92 %  средње 
школе из Београда и једна техничка школа из 
Обреновца. Јасно је да су проблемом 
недостатка простора погођене пре свега 
средње школе у градским срединама. 
Уочљива је разлика између основних и 
средњих школа, на штету ученика средњих 
школа, скоро у свим потребним просторима 
за реализацију наставе.   

Школе, као што су правно-биротехничка и 
две средње музичке из Београда, припадају 
групи која нема неопходне материјалне 
услове у оквиру своје школе. Своје потребе 
за наставом реализују у закупљеним 
просторима и то Музичка школа у салама 
гимназија а Правно-биротехничка у 
Спортском центру. Наравно да је овде 
неопходно прилагодити распоред наставе 

физичког васпитања осталим обавезама у 
школи.  

Неопходне затворене и отворене објекте 
за физичко васпитање има 44,7% школа у 
узорку, што омогућава и да се сви захтеви 
наставних планова и програма могу 
реализовати у тим школама. Осталих 41.7% 
школа ради у условима, у којима се не може 
обезбедити потпуна реализација наставних 
програма.  

Затворене објекте за наставу физичког 
васпитања има 77,1% школа у узорку, док 
64,6% школа поседује отворена игралишта. 
Морамо напоменути да би овај однос био 
много драстичнији да узорком нису 
обухваћене сеоске средине и приградска 
насеља, чије школе у високом проценту 
поседују отворена вежбалишта. Београд као 
високо урбана средина има проблем са 
површинама чија намена треба да послужи 
за реализацију наставе на отвореном.  

Сеоске средине заступљене у узорку 
поседују углавном услове за смањену 
реализацију, или потпуно изостављање 
појединих делова наставних садржаја. Осам 
школа (44,4%) изјаснило се да нема потребне 
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услове за реализацију наставе. Од тог броја,  
пет школа своју наставу изводи у 
адаптираним просторима или учионицама, 
чиме се остварује настава у редукованом 
облику. Велики број школа не поседује, или 
има нешто, од пратећих простора, доводећи 
у питање хигијенске услове, у којима се деца 
пресвлаче, или се часови физичког 
васпитања одвијају у одећи у којој ученици 
долазе у школу. 

Јасно је видљива разлика између 
основних и средњих школа, на штету 
средњих, како по питању отворених и 
затворених вежбалишта, тако и по питању 
пратећих простора. Упадљива је и разлика 
између отворених и затворених простора за 
вежбање, на штету отворених вежбалишта, 
где се готово половина укупног фонда часова 
може реализовати, као и  благотворно 
деловање природних услова на ученике, те 
из ових разлога, отворена вежбалишта имају 
велики значај за остварење укупног програма 
физичког васпитања. Очигледно је да 
пратећи простори за наставу физичког 
васпитања, у посматраним школама, не 
задовољавају захтеве норматива, као ни 
захтеве хигијенског минимума. Школе са 
наменски изграђеним објектима за физичко 
васпитање показују предност у постојању 
есенцијалних анекса, али због лошег односа 
према овим просторима, јавља се 
запуштеност, чиме се смањује њихова 
функционалност. 

Анализом резултата показало се да 42,7% 
школа издаје своје просторе другим 
корисницима. Ту се пре свега мисли на 
спортске клубове и грађанство. Исправност 
коришћења ових простора од стране других 
корисника доводи се у питање. Разлог томе је 
пре свега хигијена ових простора, с обзиром 
на различиту патологију деце и одраслих, и 
брже хабање објеката, у колико се дуже 
користи. С обзиром на то да би се школе 
тешко одрекле финасијских средстава које 
добијају издавањем сала, неопходно је да 
константним надзором, улагањем и 
повећаним обимом рада на одржавању 
хигијене, амортизују сви штетни утицаји, који 
могу да се јаве. Не сме се заборавити, да 
школски објекат за физичко васпитање треба 
пре свега да задовољи потребе школе како у 
оквиру часовних тако и ванчасовних 
активности.   

4. КОМЕНТАРИ И ПРЕДЛОЗИ 

Изложена структура објеката за физичко 
васпитање даје слику материјалних 
простора, на територији града Београда. 
Прихватајући изложено стање као тренутну 
неминовност, намера нам је да предлозима 
помогнемо да се планирање и реализација 
наставе одвија у реалним могућностима. У 
поређењу са важећим нормативима, 
добијени резултати показују одступања, чиме 
се доводи у питање потпуна реализација 
наставног плана и програма. Како је 
изградња сала скупа инвестиција, а 
налажење слободног простора за отворена 
вежбалишта немогуће због постојећих 
локација школа, неопходно је тражити нова 
решења.  
1. Једно од таквих решења јесте и 

коришћење простора који се нуди од 
стране спортских центара и школа чији су 
услови задовољавајући. Позната је 
чињеница да неке школе осим сале 
поседују трим кабинете, базене и 
теретане. Капацитете ових објеката треба 
максимално искористити и пружити 
могућност деци да се упознају и са оним 
програмима који нису заступљени у 
редовној настави (пливање, степ-аеробик, 
аеробик, фитнес, рад у теретани.....). 
Искуство је показало да се добрим 
материјалним условима, реквизитима и 
новим програмима, повећава   
интересовање, мотивација и жеља деце 
за укључивање у наставу физичког 
васпитања.  Оваква решења захтевају да 
се настава држи у супротним сменама од 
редовне наставе, коју похађају ученици, и 
она обично траје два школска часа. 
Овакав приступ проблему представља 
јефтинији, квалитетнији и бржи начин 
реализације наставе физичког васпитања, 
него изградња нових објеката у склопу 
већ постојећих школа. 

2. С обзиром на то да постоје могућности 
набавке средстава од страних донација 
(за школе у Србији) неопходно је, тачно 
издвојити школе којима је набавка 
средстава за рад и адаптацију слободних 
простора (учионице, изградња дела 
терена у двориштима школа и др.)  
неопходна. Да би се добила јасна слика, 
нужно је прикупити податке о условима за 
рад, а затим направити  листу 
приоритета.  
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3. Постојећи нормативи везују капацитет 
објеката за наставу физичког васпитања 
само за број одељења. Мишљења смо да 
би капацитет простора за вежбање 
требало одређивати узимајуаћи у обзир: 
• перспективан број одељења; 
• перспективан број деце у одељењима; 
• недељни број часова физичког 

васпитања; 
• недељни број часова ванчасовних 

активности; 
• коришћење од стране других 

корисника (других школа); 
• промене наставног плана - нове 

активности. 
4.  Ако се пође од претпоставке да су важећи 

нормативи простора опреме и наставних 
средстава неопходан услов за остварење 
предвиђених циљева и задатака у 
физичком васпитању, а са друге стране, 
резултати говоре о малом броју школа, 
које задовољавају важеће прописе, 
намеће се став да је неопходна измена 
важећих норматива, као и да би 
нормативима требало прописати минимум 
простора које школе треба да поседују. 
Треба напоменути да се настава не може 
реализавати уколико није испуњен 
предвиђени минимум. 

5.  Велики  број школа има материјалне 
услове за рад, али који су само 
делимично у употреби, због своје 
запуштености. Овај проблем се посебно 
осећа када су у питању пратећи простори, 
као и недостатак и дотрајалост справа и 
реквизита, што се одражава на хигијенске 
услове и квалитет наставе.  Требало би 
законски обавезати школе да већи део 
средстава који се остварује  издавањем 
сала и отворених вежбалишта уложе 
управо у одржавање тих објеката.  

6.  Неопходно је да Министарство просвете 
сачини један дугорочни план улагања и 
решавања проблема, како у вези са 
опремом и реквизитима, тако и са 
простором за наставу физичког 
васпитања (са приоритетима), на основу 
увида у постојеће стање. 

7.  Снимање ситуације материјалних услова, 
на лицу места, је једини начин  добијања 
јасне слике стања простора за наставу 
физичког васпитања и њихова 
опремљеност потребним средствима и 
реквизитима. 
Надамо се да ће наведени предлози наћи 

своје место у решавању тренутне ситуације  
или покренути одговарајућа размишљања у 
овој области.  
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