
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У складу са чл. 112, 113. и 118. став 11. Закона о спорту („Службени гласник 

РС”, брoj 10/16), а у вези са члaном 21. ст. 5. и 6. Правилника о одобравању и 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта 

(„Службени гласник РС”, бр. 64/16 и 18/20) 

 

 

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

 

РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА  

ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНОГ  ПРОГРАМA У ОБЛАСТИ 

СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

 

СА ДЕФИНИСАНИМ ПРОГРАМСКИМ ЗАДАТКОМ: 

„ОПРЕМАЊЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА СПОРТСКОМ 

ОПРЕМОМ И РЕКВИЗИТИМА У ОKВИРУ ЗАТВОРЕНИХ ПРОСТОРА, И 

ТО ВЕЛИКИХ И МАЛИХ СПОРТСКИХ  ШКОЛСКИХ САЛА” 

 

ПРОГРАМСКИ ЗАДАТАК 

 

Програм који се реализује кроз унапред дефинисан програмски задатак је 

из области општег интереса у области спорта из члана 112. став 1. тачка 9) 

Закона о спорту: унапређење спортске рекреације, промоција и подстицање 

бављења спортом свих грађана Републике Србије, а нарочито деце, жена, 

младих и особа са инвалидитетом. Програмски задатак је дефинисан из 

следећих разлога: 

 

 активност обухваћена програмским задатком је утврђена Програмском 

структуром буџета за 2021. годину; 

 активности обухваћене програмским задатком се спроводе с циљем 

обезбеђивања услова за бесплатно и безбедно бављење спортом деце и 

младих; 

 унапређење спортске рекреације, промоција, подстицање бављења 

спортом деце и младих су општи интерес у области спорта;  

 Законом о спорту је у члану 118. став 8. прописано да при одобравању 

програма којима се остварује општи интерес у области спорта, приоритет 

имају програми који су структурне и развојне природе. Програми 

повећања обухвата бављења спортом деце и младих су и структурне и 

развојне природе. 

         

 



 

 

           Циљ програмског задатака је да више деце и младих учествују у 

физичком вежбању и организованим спортским активностима. 

 

           Очекивани резултат реализације програмског задатка је да  се повећа број 

деце и младих који се баве спортом, односно спортским активностима за 10-

15% до краја 2022. године.  

 

           Програмски задатак односи се на опремање од 65 до 75 основних и 

средњих школа пакетом спортске опреме и реквизита, у оквиру затворених 

спортских објеката, и то великих и малих  спортских школских  сала.  

 

           Пакет са спортском опремом и реквизитима треба да садржи: два 

безбедна гола, мреже за безбедне голове, две кошаркашке табле, два обруча за 

кошаркашке табле, две мрежице за кошаркашке табле, једну одбојкашку мрежу, 

укупно 40 лопти (по 10 за фудбал, кошарку, одбојку и рукомет), следећих 

карактеристика и спецификације: 

                 

1. Лопте 

 

Лопта за рукомет  

Величина 2 у свему према IHF пропозицијама. Израђена од ПУ вештачке 

коже. Модел за спољашњу и унутрашњу употребу (indoor-outdoor). 

Обавезан штампани лого Министарства омладине и спорта, а може се 

штампати и лого носиоца програма. Лопта мора бити у комбинацији 

плаве, црвене и беле боје. Обавезно приложити произвођачку 

декларацију. Лопта мора бити израђена од стране произвођача који 

производи и модел лопте сертификован (или атестиран) од стране IHF у 

последњих 5 година.  

            Лопта за одбојку  

 

Величина 5 у свему према FIVB пропозицијама. Израђена од ПУ 

вештачке коже. Модел за спољашњу и унутрашњу употребу (indoor-

outdoor). Обавезан штампани лого Министарства омладине и спорта, а 

може се штампати и лого носиоца програма. Лопта мора бити у 

комбинацији плаве, црвене и беле боје. Обавезно приложити 

произвођачку декларацију. Лопта мора бити израђена од стране 

произвођача који производи и модел лопте сертификован (или атестиран) 

од стране FIVB у последњих 5 година. 

            Лопта за фудбал  

 

Величина 4 у свему према FIFA пропозицијама. Израђена од ПУ/ПВЦ 

вештачке коже. Модел за спољашњу и унутрашњу употребу (indoor-

outdoor). Обавезан штампани лого Министарства омладине и спорта, а 



може се штампати и лого носиоца програма. Лопта мора бити у 

комбинацији плаве, црвене и беле боје. Обавезно приложити 

произвођачку декларацију. Лопта мора бити израђена од стране 

произвођача који производи и модел лопте сертификован (или атестиран) 

од стране FIFA у последњих 5 година. 

            Лопта за кошарку  

 

Величина 7 у свему према FIBA пропозицијама. Израђена од ПУ 

вештачке коже. Модел за спољашњу и унутрашњу употребу (indoor-

outdoor). Обавезан штампани лого Министарства омладине и спорта, а 

може се штампати и лого носиоца програма. Обавезно приложити 

произвођачку декларацију. Лопта мора бити израђена од стране 

произвођача који производи и модел лопте сертификован (или атестиран) 

од стране FIBA у последњих 5 година. 

2. Мрежа за одбојку   

Ширина 1m, дужине 9,5 до 10m, квадратна поља странице 10cm, на врху 

мреже хоризонтална трака ширине 7cm направљена од двоструко 

пресавијеног белог платна, прошивеног целом дужином мреже, на 

крајевима мреже су рупе кроз које пролази канап који везује траку за 

стубове, на дну мреже још једна хоризонтална трака кроз коју је 

провучен канап, две вертикално постављене бочне траке. Шпанери - 

затезачи за одбојкашку мрежу направљени од челика, најмање пречника 

Ø 10. 

3. Кошаркашка табла, обруч и мрежица сет (пар) 

Табла – акрилна провидна са UV заштитом. Челични оквир са задње 

стране табле за додатну потпору. Димензије табле су 1,8m x 1,05m x 

18mm. Зглобни обруч са затвореним механизмом, мрежица такмичарска. 

Обавезно приложити уверење/извештај лабораторије о испуњености 

захтева у погледу унутрашњих и спољних димензија и статичког 

оптерећења према стандарду EN 1270 за обруч и у погледу димензија и 

означавања за таблу.  

4. Безбедни голови са мрежом (пар) 

Техничка спецификација и технички опис голова: 

 димензије гола (од унутрашње ивице статива): ширина 300cm, висина 

200cm, дубина мреже треба да буде минимум 80cm на горњој страни 

(ниво пречке), до минимум 100cm на доњој страни (ниво подлоге); 

 носачи мреже морају бити од ливеног алуминијума високе чврстоће или 

челика пречника минимум 40mm; 

 завртањи од нерђајућег челика; 



 мрежа 3-4mm; 

 куке за качење мреже од ПВЦ. 

Структура конструкције гола: 

 алуминијумска арматура. 

Облик гола: 

 стативе и пречке: квадратни облик са заобљеним ивицама спољних 

димензија 8x8cm; 

 стативе морају бити двобојно контрасно обојене по жељи наручиоца 

(црвено-бела, плаво-бела или црно-бела). 

 

Садржина сета: 

 

 1 сет голова садржи 2 гола; 

 минимално 65 ПВЦ кукица за качење мреже (за сет голова); 

 1 пар мрежа (2 комада); 

 4 анкера (сидра) од пoцинкованог челика, којима ће гол преко 

конструкције бити учвршћен за подлогу (4 сидра за 1 гол), укључује и 

завртње; 

 налепница на српском језику о забрани вешања и пењања на гол 

сразмерна величини стативе; 

 налепница  са  знаком Министарства омладине и спорта сразмерна 

величини стативе, а може се ставити и налепница са знаком носиоца 

програма. 

 

Сва опрема и реквизити морају имати потребне сертификате и декларације 

произвођача. 

 

Монтажу голова и кошаркашких табли (одбојкашке мреже) од стране стручних 

лица обезбеђују школе у којима ће се реализовати програм. 

 

Носилац програма при планирању, изради и управљању програмским циклусом 

треба да примењује усвојене међународне стандарде за управљање програмима 

и обавезно је коришћење Матрице логичког оквира и SWOT анализе. 

 

Методологија и активности  у оквиру програмског задатака у предложеном 

програму морају се темељити на  следећим приоритетима и критеријумима: 

 

1. избор школа у којима ће се реализовати програм, односно којима ће бити 

додељен пакет са спортском опремом и реквизитима, врши се у 

зависности од степена развијености јединице локалне самоуправе, на 



следећи начин: до 22,5% школа за јединице локалне самоуправе из прве 

групе; до 23,5% школа за јединице локалне самоуправе из друге групе; 

до 26,5% школа за јединице локалне самоуправе из треће групе; до 27,5% 

школа за јединице локалне самоуправе из четврте групе; 

 

2. мора се обезбедити расподела спортске опреме и реквизита у свих 29 

управних округа образованих у складу са Уредбом о управним окрузима 

(„Службени гласник РС”, брoj 15/06), уз узимање у обзир да су 

претходном активношћу Министарства омладине и спорта која је 

реализована школске 2011/2012, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 и 

2020/2021. године, одређеним школама већ додељена опрема, те да 

школе које су у претходне две школске године добиле опрему и 

реквизите не могу бити у приоритету за расподелу исте у текућој 

школској години. 

 

Време реализације програмске активности је до завршетка школске 2021/2022 

године, и то: 

 

1. прва фаза, спровођење јавне набавке у складу са законом; 

2. друга фаза, избор школа у којима ће бити реализован програм, уз 

сагласност Министарства омладине и спорта,  најкасније до 1. октобра 

2021. године; 

3. трећа фаза, дистрибуција и монтирање опреме и реквизита у школским 

спортским салама до завршетка школске 2021/2022 године. 

 

           Извештавање о реализацији одобреног програма се врши периодично и по 

фазама, а завршни извештај  се подноси у року од 15 дана од дана завршетка 

програма, а све на начин утврђен Правилником о одобравању и финансирању 

програма којима се остварује општи интерес у области спорта. 

 

          Носилац програма има обавезу да надзире коришћење додељење спортске 

опреме  и реквизита најмање у наредних пет година, о чему подноси извештај 

Министарству омладине и спорта, сваке године у јануару месецу за претходну 

годину. 

 

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА –  

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ 

          

         Организација у области спорта-носилац програма треба да испуњава 

следеће услове: 

 

 да је у складу са Законом о спорту надлежна за праћење, развој и 

унапређење бављења деце и младих  спортом;  

 да је са успехом већ реализовала програмске задатке сличног садржаја и 

да располаже капацитетима за реализацију програма на националном и 

локaлном нивоу и да поседује одговарајуће ресурсе, посебно у погледу 

особља; 

 да буде регистрована у складу са законом;  

 да буде уписана у националну евиденцију у области спорта у складу са 

Законом о спорту; 



 да искључиво послује на недобитној основи, ако законом није друкчије 

одређено; 

 има седиште у Републици Србији; 

 да је директно одговорна за припрему и извођење програма; 

 да је претходно обављала делатност најмање три године; 

 да испуњава, у складу са Законом о спорту, прописане услове за 

обављање спортских активности и делатности; 

 да је са успехом реализовала одобрени програм, уколико је била носилац 

програма ранијих година;  

 да располаже капацитетима за реализацију програма-капацитети у броју 

људи који ће бити ангажовани за реализацију програма; 

 да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном 

обављања делатности;  

 да нема блокаду рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији 

програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на посебан 

наменски рачун код Министарства финансија, Управе за трезор, пореске 

дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;  

 да није у последње две године правноснажном одлуком кажњена за 

прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским 

пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем 

негативних појава у спорту. 

 

          Предлоге посебног програма могу у складу са чланом 116. став 4. Закона о 

спорту да поднeсу Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет 

Србије и Спортски савез Србије у своје име и у име својих чланова, као и друге 

организације у области спорта. 

 

ОСТАЛИ КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ ОДАБИРА И ФИНАНСИРАЊА 

ПРОГРАМА 

 

1. Предложени програм треба у погледу квалитета, садржине и природе да 

испуњава следеће критеријуме:   

 

 да има високу сразмеру између учинка и коштања програма; 

 да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма; 

 да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и 

потребне ресурсе за реализацију програма; 

 да су испуњени други услови у погледу квалитета и садржине утврђени 

Законом о спорту и Правилником о одобравању и финансирању програма 

којима се остварује општи интерес у области спорта. 

 

2. Одобрени програм се финансира у висини и под условима који обезбеђују да 

се уз најмањи утрошак средстава из буџета Републике Србије постигну 

намеравани резултати. 

3. Одобрени програм се финансира преношењем средстава на посебан наменски 

рачун код Министарства финансија, Управе за трезор. 

4. Финансијски план за реализацију програма, односно пројекта састоји се из 

непосредних трошкова реализације програма, односно пројекта у вези зарада и 

хонорара лица ангажованих на непосредној реализацији програма, односно 



пројекта, материјалних трошкова и административних трошкова реализације 

програма, односно пројекта (оправдани директни трошкови) и додатних 

оправданих трошкова носиоца програма, односно пројекта (оправдани 

индиректни трошкови) који не могу бити већи од 15% од оправданих директних 

трошкова. 

5. Одобрени програм се финансира једнократно. 

6. Носилац програма може поднети само један предлог програма по овом Јавном 

позиву.  

7. Министарство омладине и спорта одобрава један програм по овом Јавном 

позиву. 

8. Са носиоцем одобреног програма Министарство омладине и спорта закључује 

уговор у складу са Законом о спорту и Правилником о одобравању и 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта. 

Уколико се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење 

уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао 

од предлога програма. 

10. Носилац програма врши набавку, складиштење, осигурање и дистрибуцију 

спортске опреме и реквизита у оквиру одобреног програма у складу са Законом 

о јавним набавкама. 

 

 

 

 ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ УЗ ПРЕДЛОГ 

ПРОГРАМА: 

 

 

Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију: 

 

Основна документација: 

 

1. пропратно писмо; 

2. образац предлога програма.  

 

Пратећа документација: 

 

1. копија решења о упису у надлежни регистар у складу са Законом о 

спорту (решење о превођењу или решење о оснивању у АПР); 

2. потврда или други доказ о отвореном наменском рачуну код 

Министарства финансија, Управе за трезор;  

3. копија Потврде о извршеној регистрацији (ПИБ). 

 

Обрасци Предлога програма и документација која се доставља уз предлог 

програма  морају бити попуњени и послати (предати) у три примерка, као и 

оверени печатом организације и потписани од стране овлашћеног лица. Образац 

предлога програма треба да буде достављен такође и у електронској форми (CD, 

флеш). 

 

 

 

 



 

 

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА ЈАВНИ ПОЗИВ: 

 

 

Пријава се доставља у једној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од 

оштећења која могу настати у транспорту. Сва обавезна и пратећа 

документација као и CD, флеш, морају бити достављени у једној коверти или 

пакету.  

 

Предлог програма чија је пријава послата у више коверата, тј. пакета, неће 

бити узет у обзир (сматраће се да није испунио формалне услове). 

 

Пријава се шаље препорученом поштом, куриром или лично, на доле назначену 

адресу: 

 

Министарство омладине и спорта 

(за Јавни позив у области спорта) 

Сектор за спорт 

Булевар Михајла Пупина 2 

11070 Нови Београд 

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ДО 13. априла 2021. године,  

 

Планирана средства за реализацију овог програмског задатка у оквиру 

посебних програма износе 35.000.000,00 (тридесетпетмилиона) динара. 

 

 

 

 

 


