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Конкурс за организовање школа одбојке реализује се у оквиру пројекта „Одбојка зове-
мој први смеч“ који спроводи Одбојкашки Савез Србије, а уз подршку регионалних 
одбојкашких савеза, удружења клубова првих лига, удружења клубова регионалних 
лига, удружења одбојкашких судија и удружења одбојкашких тренера. У оквиру 
пројекта “ Одбојка зове-мој први смеч”, планирана је реализација организовања школа 
одбојке на територији целе Републике Србије. 

Пројекат „Одбојка зове - Мој први смеч“ има за циљ повећање броја дечака најранијег 
узраста који се активно баве одбојком, развијање одбојкашких вештина у раној доби и 
промовисање спортских вредности и надахнућа за бављење спортом односно одбојком. 

УСЛОВИ КОНКУРСА: 

Учесник мора да задовољава критеријуме / испуњава услове за рад са школом одбојке, 
прописане од стране Одбојкашког Савеза Србије за децу узраста од 6-14 година: 
1) одговарајуће високо или више образовање у области спорта и физичке културе, 
стечено у лиценцираним високошколским установама, или 

2) одговарајући ниво стручне оспособљености стечене у складу са Законом, 
Правилником о номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије и 
Правилником о дозволи за рад спортских стручњака - тренера у области 
одбојкашког спорта, или 

3) статус активног члана Удружења одбојкашких тренера Србије. 

Учесник мора да има формирану групу од минимум 15 дечака који нису већ активни 
чланови друге школе одбојке. 

Учесник је у обавези да достави доказ да је обезбедио коришћење спортског објекта 
односно сале и минимум 12 термина за одржавање тренинга школе одбојке на месечном 
нивоу (Уговор са спортским објектом или школом у оквиру које се налази сала, 
Сагласност за коришћење спортског објекта/сале у оквиру школа, други правни основ за 
коришћење простора уз захтеван број минималних термина месечно). 

Спортски објекат односно сала у оквиру школе а у којој би се одржавали тренинзи мора 
да испуњава све стандарде школске сале за физичко васпитање прописане правилником 
о нормативима простора, опреме и наставних средстава за основне школе. 



Учесник мора да обезбеди да чланарина за чланове новоформиране школе одбојке буде 
бесплатна. 

Учесник мора да достави план организације рада школе одбојке (планирани распоред 
тренинга на месечном нивоу, навести тренере који ће учествовати у раду са децом). 

Учесници и упутства за достављање пријава: 

Учесници конкурса могу бити домаћа и страна физичка лица. 

Пријаве за учешће на конкурс учесници подносе електронским путем, попуњавањем 
формулара пријаве на званичној веб страници Одбојкашког Савеза Србије, а у коју 
пријаву је потребно да учесници унесу следеће податке: 

− име и презиме, 
− датум и место рођења, 
− место становања, 
− адреса становања (улица и број), 
− подаци о стручној спреми и лиценцама које поседују, 
− место тренутног запослења, 
− искуство у раду са школама одбојке, 
− подаци о спортском објекту у коме ће се тренинзи одржавати са подацима о броју 
обезбеђених термина на месечном нивоу као и цени закупа, 

− величина мајице/тренерке 
− контакт телефон и е-маил адресу. 

Уз попуњену пријаву потребно је скенирати и доставити / приложити доказе у прилог 
испуњености услова конкурса. 

ПРОПОЗИЦИЈЕ КОНКУРСА  

Kонкурс је јаван и једностепен. 

Конкурс jе отворен од дана објављивања у штампи и на интернет порталима (у краћој 
везији) са позивом за учешће и усмерење на званичну интернет страницу Одбојкашког 
Савеза Србије. 

ЖИРИ, ПРАВИЛА ИЗБОРА, И РОКОВИ: 

Пристигле пријаве прегледаће стручни жири-комисија која се састоји од 3 члана. 

Резултати конкурса ће бити објављивани на званичној веб страници Одбојкашког Савеза 
Србије. 

Рок за доставу пријава је 23.09.2022. до 12 часова. 



Стручни жири - комисија одговориће на све пријаве у року од 15 дана од дана 
подношења пријаве. 

Стручни жири - комисија задржава право да не прихвати ниједно од приспелих пријава 
односно да прихвати ограничен број пријава које испуњавају услове овог конкурса и 
критеријуме. 

Учесници чије пријаве буду прихваћене биће обавештени електронским путем и у 
обавези су да у року од 30 дана од дана потврде пријема обавештења да је њихова 
пријава прихваћена приступе закључењу Уговора са Одбојкашким Савезом Србије 
којим се регулишу права и обавезе у складу са овим конкурсом. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:  

Учесници чије пријаве буду прихваћене закључиће Уговор са Одбојкашким Савезом 
Србије којим ће се регулисати права и обавезе у складу са овим конкурсом. 

Одбојкашки Савез Србије као организатор конкурса ће свим учесницима чије пријаве 
буду прихваћене и са којима закључе Уговор којим се регулишу међусобна права и 
обавезе у складу са овим конкурсом исплаћивати накнаду за рад у месечном износу од 
12.000,00 динара у периоду трајања овог Уговора и обезбедити накнаду трошкова 
закупа простора. 

Одбојкашки Савез Србије као организатор конкурса ће свим учесницима чије пријаве 
буду прихваћене, а који доставе доказ да не морају плаћати закуп односно трошкове 
коришћења спортског објекта / сале у коме ће одржавати тренинге школе одбојке према 
условима овог конкурса и са којима закључе Уговор којим се регулишу међусобна права 
и обавезе у складу са овим конкурсом исплаћивати накнаду за рад у месечном износу од 
20.000,00 динара у периоду трајања Уговора. 

Одбојкашки Савез Србије се обавезује да свим учесницима чије пријаве буду 
прихваћене приликом потписивања Уговора који буде закључен између Одбојкашког 
Савеза Србије и учесника чија пријава буде прихваћена којим се регулишу права и 
обавезе у складу са овим конкурсом као поклон уручити тренерку и мајице које су 
учесници-тренери дужни да носе на сваком тренингу у току периода трајања Уговора са 
Одбојкашким Савезом Србије. 

Потписивањем Уговора, тренер се саглашава да самостално сноси целокупну 
материјално-правну одговорност за функционисање школе одбојке, права и обавезе у 
односу на родитеље чланова школе одбојке, као и са обавезом подношења редовних 
Извештаја о раду Одбојкашком Савези Србије током периода трајања Уговора. 

Предајом пријава сваки учесник-тренер прихвата пропозиције и завршне одредбе овог 
Конкурса. 

Конкурсни материјал се не враћа и остаје у архиви Одбојкашког Савеза Србије, ул. 
Теразије бр.35, Београд, МБ: 07052405, ПИБ: 100039010. 



Одбојкашки Савез Србије задржава право неприхватања поднетих пријава и несноси 
трошкове за учешће учесника-тренера у овом поступку. 

Све остале информације се могу добити од контакт особе Зоран Олајић на телефон 
063/86-14-425 радним данима од 10 до 16 часова почевши од дана објаве конкурса. 


