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ЈАВНИ ПОЗИВ  
ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ЗА ИЗБОР ДОМАЋИНА 8. СПОРТСКЕ ОЛИМПИЈАДЕ  
ШКОЛСКЕ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

  
 
1)  Предмет овог Јавног позива је избор града/општине домаћина 8. Спортске 
олимпијаде школске омладине Војводине (у даљем тексту: 8. СОШОВ), која ће се 
одржати у мају 2018. године.  
 
2)  Право учешћа имају јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине, 
које поседују физичке и материјалне услове за реализацију целокупног програма 8. 
СОШОВ-а, у складу са садржином из овог Јавног позива. 
 
3)  Кандидатура се подноси најкасније до 26. јануара 2018. године у писаној и у 
електронској форми, и то поштом на адресу Покрајинског секретаријата за спорт и 
омладину, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, а електронски на адресу: 
sport@vojvodina.gov.rs. Пријава за кандидатуру треба да садржи доказе о испуњености 
услова за организацију СОШОВ-а, који су детаљније описани у овом јавном позиву. 
Кандидати могу уз пријаву доставити и видео материјале и презентације домаћина и 
сл.  
 
4)  Покрајински секретаријат за спорт и омладину ће у сарадњи са Савезом за 
школски спорт Војводине, финансирати трошкове награда и признања за учеснике, 
трошкове суђења и реализације самих такмичења, трошкове смештаја и исхране 
гостију, судија и делегата, транспорт и изнајмиљивање недостајуће спортске опреме за 
индивидуалне спортове, медијску промоцију, трошкове ангажованих лица на 
припреми и реализацији Олимпијаде и остале организационе трошкове. 
 
УЧЕСНИЦИ 

 
Такмичење СОШОВ намењено је ученицима основних и средњих школа на 

територији АП Војводине у обе конкуренције, мушкој и женској. Сваки округ има по 
једног представника у свим дисциплинама у мушкој и женској конкуренцији (из округа 
– домаћина СОШОВ-а два представника). 

Ученици/це основних и средњих школа такмиче се у следећим спортовима: 
Пливање, Атлетика, Гимнастика, Одбојка, Кошарка, Фудбал, Рукомет, Стони тенис, 
Стрељаштво, МОИ – мини олимпијске игре (ученици 1-3 разред основне школе), Џудо, 
Карате, Ритмичка гимнастика (ученице основних школа) и Баскет 3х3 (ученици средњих 
школа) 
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УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТУРУ 
 
 Кандидат за домаћина 8. СОШОВ-а уз пријаву, треба да поднесе доказ и 
гаранцију да испуњава следеће услове за реализацију програма СОШОВ-а: 
 
а) Спортски терени и објекти  
 Кандидат треба да обезбеди следеће спортске терене и објекте: 
 
1)  Објекат/простор са пратећом опремом који ће послужити за свечано отварање 
8. СОШОВ-а (фудбалски стадион, спортска хала, или уређен и за ту прилику прилагођен 
градски трг);  
2)  Два терена за мали фудбал (затворени или отворени простор, димензија 40м x 
20м) који испуњавају услове за одигравање званичних утакмица у малом фудбалу;  
3)  Два терена за кошарку (затворени или отворени простор) који испуњавају 
услове за одигравање званичних кошаркашких утакмица;  
4)  Два терена за рукомет (затворени или отворени простор) који испуњавају 
услове за одигравање званичних рукометних утакмица; 
5)  Два терена за одбојку (затворени простор), који испуњавају услове за 
одигравање званичних одбојкашких устакмица;  
6)  Једну аутоматску стрељану за гађање ваздушним оружјем са минимум осам 
такмичарских, стрељачких места; 
7)  Салу за такмичење у стоном тенису са осам столова и која испуњава услове за 
одржавање званичних стонотениских такмичења (мин. 20м x 20м); 
8)  Затворени 25 метарски базен са осам пливачких стаза. Уколико кандидат не 
поседује базен може конкурисатати ако обезбеди коришћење базена у непосредном 
окружењу до 30 км; 
9)  Атлетска борилишта за такмичења у атлетским дисциплинама: трчање на 60м, 
100м, 300м, 600м, 800м, скок удаљ, скок увис, бацање кугле и бацање вортекса. 
Борилишта треба да испуњавају услове за реализацију званичних атлетских такмичења 
за наведене дисциплине, на тартан подлози са најмање шест стаза; 
10)  Салу (мин. 40м x 20м) за спровођење званичног такмичења у мушкој и женској  
спортској гимнастици; 
11)  Салу (мин. 40м x 20м) за МОИ; 
12)  Салу за џудо такмичење; 
13)  Салу за карате такмичење; 
14)  Салу за ритмичку гимнастику; 
15)  Салу за такмичење у баскету 3х3 . 
 
б) Спортски реквизити:  
1)  Кандидат треба да обезбеди сву потребну спортску опрему и реквизите за 
спортске игре, а према спецификацији Такмичарске комисије 8. СОШОВ-а. 
2)  Недостајућу спортску опрему за инидивидуалне спортове, Секретаријат ће 
обезбедити у сарадњи са гранским спортским савезима (нпр. гимнастичке справе, 
уређај за електронско мерење пливачких и атлетских такмичења, доскочиште за скок у 
вис и сл.) 
 
ц) Смештај и исхрана учесника 8. СОШОВ-а:  
1. Домаћин 8. СОШОВ-а  за сваког учесника (такмичаре/ке и професоре) има обавезу 

да у погледу исхране и смештаја обезбеди следеће: 



 

 
I  дан -  Укупан број учесника 1152   

Потребно обезбедити: 
- два оброка за 1152 учесника 

 
II  дан -   Укупан број учесника 1632  

Потребно обезбедити: 
- два оброка за 1632 учесника  
- ноћење за 552 учесника 
 

III  дан –  Укупан број учесника 1504 
Потребно обезбедити: 
- два оброка за 1504 учесника  
- ноћење за 552 учесника  

 
IV дан -  Укупан број учесника 1952   

Потребно обезбедити: 
- два оброка за 1952 учесника 

 

 У погледу смештаја потребно је обезбедити довољан број лежаја у школама, 
интернатима, војним објектима или другим условним објектима који 
задовољавају основне критеријуме као што су: смештај у просторији за највише 
10 особа, обезбеђен услован лежај за сваку особу посебно, одвојен смештај за 
учеснике и учеснице, у објекту смештаја мора бити довољна количина хладне и 
топле воде, обавезно постојање исправних санитарних чворова капацитета 
примереног броју особа (према стандардима) које у објекту бораве, постојање 
услова за квалитетну природну и техничку осветљеност унутрашњости објекта, 
могућност проветравања просторија и објекта у целини као и сви други услови 
за безбедан боравак људи у објекту.  

 Да исхрану обезбеди у условним угоститељским објектима, те да оброке 
прилагоди захтевима спортских такмичења и узрасту деце.  
 

2.  да у договору са Организационим одбором 8. СОШОВ-а обезбеди:  

 потребан капацитет смештаја и исхрану за госте у хотелским или мотелским 
објектима 8. СОШОВ-а (до 10 особа); 

 да обезбеди услован смештај и исхрану за чланове радних тела 8. СОШОВ-а 
(такмичарске  комисије, комисије за жалбе, дисциплинску комисију – до 10 
особа); 

 да обезбеди услован смештај и исхрану за службена лица (координатори, 
судије, делегати – до 20 особа); 

 да обезбеди исхрану за остала службена лица (координатори, делегати, судије, 
записничари, мериоци времена) за период њиховог службеног ангажовања 
током трајања 8. СОШОВ-а (до 50 особа) 
 
 

д) Здравствена заштита:  
 Домаћин 8. СОШОВ-а има обавезу да током њеног трајања, по питању 
здравствене заштите учесника, обезбеди следеће:  
 



 

- Организује здравствену заштиту тако да у случају нежељених појава током трајања 
8. СОШОВ-а, као што су: повреде такмичара и други здравствени проблеми, може 
ефикасно и квалитетно деловати, 

- Да на спортским борилиштима обезбеди стручно медицинско дежурство које је по 
броју медицинских лица и њиховој техничкој опремљености сразмерно броју 
такмичара на спортском борилишту,  

- Да током трајања 8. СОШОВ-а, путем надлежних инспекцијских служби, обезбеди 
сталну контролу услова у којима се врши исхрана учесника, а посебно намирница за 
исхрану и освежење,  

- Да у случају немогућности санирања повреде и болести са аспекта њихове тежине и 
природе, обезбеди превоз таквог лица или особе до најближе здравствене 
установе.  

 
е) Превоз учесника у такмичењу:  
 

У случају одржавања такмичења на теренима и објектима који су удаљени више 
од два километра од смештаја такмичара, домаћин 8. СОШОВ-а има обавезу да 
обезбеди превоз учесника до места такмичења у оба смера. 
 
 ф) Услови за рад Олимпијског комитета 8. СОШОВ-а и његових органа и тела:  
 
 Домаћин има обавезу да за период трајања манифестације 8. СОШОВ-а 
обезбеди просторије које су опремљене неограничено доступним интернетом и друге 
неопходне техничке услове за рад и функционисање:  

 Организационог одбора 8. СОШОВ-а,  

 Такмичарске комисије,   

 Комисије за доделу признања, 

 Дисциплинске комисије, 

 Комисије за жалбе,  

 Прес службе.  
 

 
Представници Покрајинског секретаријата за спорт и омладину ће пре 

доношења коначне одлуке о избору домаћина 8. СОШОВ-а, обићи градове/општине 
који су послали своје кандидатуре ради увида у испуњеност тражених услова.  

Покрајински секретаријат за спорт и омладину ће коначну одлуку о избору 
домаћина 8. СОШОВ-а, донети најкасније до 09. фебруара 2018. године. 
 


