
НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКАТ

’’СПОРТ ЈЕ ВАЖАН ДА БИ БИО ЗДРАВ И 

СНАЖАН’’

(Спортски савез Србије,Савез за предшколски спорт и физичко 

васпитање Србије,Министарство омладине и спорта)



’’СПОРТ ЈЕ ВАЖАН ДА БИ БИО ЗДРАВ И СНАЖАН ’’

Пројекат ’’Спорт је важан да би био здрав и снажан’’ реализују Спортски савез Србије и Савез за 

предшколски спорт и физичко васпитање Србије уз подршку Министарства омладине и спорта.

Пројекат је националног карактера и реализује се на целој територији Републике Србије.Усмерен 

је на развој предшколског спорта , односно физичког васпитања код деце предшколског узраста 

а све са циљем да се кроз посебно осмишљен програм вежбања утиче на правилан развој и на 

повећање броја деце у спорту.

Сведоци смо све већег броја деце са деформитетима кичменог стуба, стопала и ногу, све већег 

броја гојазне деце, деце са поремећајем пажње односно концентрације. 

Здравље деце мора да буде на првом месту свима нама!



Инђија – прва општина која ће реализовати пројекат

Предшколска установа ’’Бошко Буха’’ се укључила у овај пројекат.

Овако је почело у Инђији :

Председник Спортског савеза Србије Давор Штефанек и генерални секретар Горан 

Маринковић заједно са представницима Савеза за предшколски спорт и физичко васпитање 

Гораном Вјештицом и Гораном Перићем одржали су састанак са директором Савеза спортова 

општине Инђија и директорком наше установе , Јеленом Кресоја.



... И СВИ СА ИСТИМ ЦИЉЕМ !!!

На састанку је донет закључак о важности физичке активности деце предшколског 

узраста за целокупно здравље детета и на задовољство свих присутних предшколска 

установа се укључила у пројекат.

https://sportskisavezsrbije.rs/wp-content/uploads/photo-gallery/imported_from_media_libray/20210405_092403-scaled.jpg?bwg=1617713948


ПРОМОЦИЈА ПРОГРАМА  У ОБЈЕКТУ ’’СУНЦЕ’’

Промоција програма је одржана у објекту ’’Сунце’’ , у понедељак  05.04.2021.године 

када су инструктори Савеза за предшколски спорт и физичко васпитање заједно са 

децом ,кроз игру ,одржали вежбе атлетике.

Према плану програма ,васпитачи ће заједно са децом у свим објектима наше установе 

реализовати вежбе гимнастике , атлетике , корективне и превентивне вежбе као и 

друге активности којима ће се подстицати рани развој деце предшколског узраста.



Све су забележиле камере  и фотоапарати

https://sportskisavezsrbije.rs/wp-content/uploads/photo-gallery/imported_from_media_libray/20210405_095857-scaled.jpg?bwg=1617713948
https://sportskisavezsrbije.rs/wp-content/uploads/photo-gallery/imported_from_media_libray/20210405_100242.jpg?bwg=1617713948


Деца су вежбала и уживала у друштву маскоте Спортског савеза Србије

https://sportskisavezsrbije.rs/wp-content/uploads/photo-gallery/imported_from_media_libray/20210405_100148-scaled.jpg?bwg=1617713948
https://sportskisavezsrbije.rs/wp-content/uploads/photo-gallery/imported_from_media_libray/20210405_100256-scaled.jpg?bwg=1617713948


Присутни су били и новинари па су се наш вртић и дечица нашли и у 

новинама и ТВ емисији (на РТС-у , у Јутарњем програму)

PREDSTAVNICI SPORTSKOG 

SAVEZA SRBIJE POSETILI INĐIJU

Inđija – Danas su predstavnici 
sportskog saveza Srbije Davor Štefanek, 
Goran Marinković i Goran Vještica 
posetili inđijsku opštinu i predškolsku 
ustanovu povodom početka realizacije 
Nacionalnog projekata za predškolski 
sport „Sport je važan da bi bio zdrav i 
snažan“. Sa predsednikom opštine 
Inđija Vladimirom Gakom bilo je reči i o 
drugim projektima, a među njima je 
podrška izgradnji atletske staze u 
Lejama.

https://www.sremskenovine.co.rs/


ПОДРШКА ИЗ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ-састанак са председником 

Владимиром Гаком

https://sportskisavezsrbije.rs/predsednik-sportskog-saveza-srbije/
https://sportskisavezsrbije.rs/wp-content/uploads/photo-gallery/imported_from_media_libray/20210405_111456-scaled.jpg?bwg=1617713948


НАСТАВИЋЕМО ДАЉЕ ........ПРОЈЕКАТ СЕ ШИРИ У СВЕ ОБЈЕКТЕ 

НАШЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ


