
'ЗА ТВОЈ СИГУРАН КОШ' 

АДАПТАЦИЈА КОШАРКАШКИХ КОНСТРУКЦИЈА У ШКОЛСКИМ САЛАМА 

 

Анализом рада деце најмлађег школског узраста, 1-4 разред основне школе, када је у питању 

кошарка, уочено је да је постојећа опрема у школским салама (кошаркашке конструкције и 

кошаркашке лопте) апсолутно неприлагођена наведеном узрасту. Висина коша од 3.05м, 

величина лопте којима школе располажу (готово све школе располажу лоптама величине 7 која 

је намењена за старије узрастне категорије, децу старости 14-15 година, старије и сениоре) је 

један од узрока да одређени број деце у овом узрасту одустаје од бављења кошарком. 

Постизање коша као један од кошаркашких елемената представља посебно и највеће 

задовољство за децу која почињу да се баве кошарком. Немогућност детета да постигне кош 

(превелика лопта и превисок кош) делују дестимулативно те одређени број деце прелази да се 

бави другим видовима спорта. Могућност да са мањом лоптом и на нижем кошу лакше постигну 

циљ (постизање коша) био би им додатни мотив да се баве кошарком (као што у одбојци постоје 

ниже мреже за млађе узрасте, као што у фудбалу постоје мањи голови и мањи терени). Нове 

провидне стаклене табле, зглобни обручеви, сунђераста заштита били би визуелно лепши за 

децу и додатни мотив за тренирање. 

У правилима и пропозицијама кошаркашке игре за наведени узраст деце предвиђено је да 

висина коша треба да износи 2.60м а да лопта треба да буде величине 5. У пракси је веома 

мало спортских објеката где постоји оваква опрема те је тиме и онемогућено како одговарајућа 

обука тако и реализација такмичења. 

Уочавајући овај проблем Кошаркашки савез Србије преузео је на себе да покрене акцију 

прилагођавања кошаркашке опреме наведеном узрасту деце.  

КСС је у сарадњи са ФИБА Европа покренуо пројекат адаптација кошаркашких конструкција у 
школским салама. 

Школе у Србији 

У Србији постоји 94 локалне самоуправе. 

У Србији има око 1.677 основних и средњих школа. 

У Србији има око 1.260 основних школа. 

Чак 95 одсто основних школа на територији Србије нема адекватне кошеве за најмлађе 
категорије. 

Око 98 одсто школа има дрвене табле са конструкцијом из зида. 

У истраживању које је спровело Министарство просвете, науке и технолошког развоја у виду 
упитника о стању у школским салама учествовало је 364 школе (основне и средње). 

Правила и пропозиције кошаркашке игре за узрасну категорију од првог до четвртог 
разреда 

Висина коша треба да износи 2.60 метара. 

Величина лопте би требало да буде 5. 

Са прилагођавањем опреме која је одговарајућа за горе наведени узраст, деца су више 
стимулисана да остану у спорту, а сале у школама добијају нову конструкцију која је 
прилагодљива и млађим и  старијим узрасним категоријама. 



Шта подразумева адаптација постојећих конструкција 

Замену постојећих конструкција које су најчешће са дрвеним таблама и обичним обручима са 
новом полупрофесионалном конструкцијом, која је померљива–адаптивна по висини (уграђен 
механизам ручног или електричног спуштања и подизања коша) 

Уградња полупрофесионалне опреме, стаклених табли са зглобним обручем и сунђерастом 
заштитом. 

Оквирни трошкови адаптације у једној школској сали износе 2.000 евра или 240.000 

динара (1000е/120.000дин по једном кошу). 

Бенефити постављања нових лако померљивих конструкција 

Сале за физичко користе и најмлађи узрасти школске деце. 

Старији узрасти добијају квалитетнију опрему за извођење тренинга и одигравање утакмица. 

У систему такмичења добијају се спортске сале у којима има услова за такмичења најмлађег 
узраста деце у кошарци. 

Подстичу се деца млађег узраста, јер je са оваквим системом адаптивног коша  погодак тј. кош 
као највеће задовољство на тренингу или утакмици могућ! 

Школе које имају приоритет у адаптацији кошева 

Школе које имају застарелу/стару опрему (дрвене табле, обичан обруч или немају кошаркашке 
конструкције). 

Школе у којима је опрема застарела, а сале које су физички условне или условније у односу на 
просторно неусловне сале имају предност. 

Школе у којима су конструкције са качењем на зид. 

Школе са великим бројем ђака. 

Школе у којима се тренира кошарка или постоје кошаркашки клубови који салу користе за 
тренинг. 

ПРОЈЕКАТ СУ ПОДРЖАЛИ: 

ФИБА – Међународна кошаркашка организација. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

Министарство омладине и спорта. 

Олимпијски комитет Србије. 

Кошаркашки клубови. 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА: 

ФИБА – Међународна кошаркашка организација. 

Министарство омладине и спорта. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

Друштвено одговорне компаније. 

Кошаркашки клубови. 

Локалне самоуправе. 



КО МОЖЕ ДА КОНКУРИШЕ? 

Кошаркашки савез Србије предвидео је да у наредном периоду закључно са мајем 2020. године 
изврши адаптацију 7 школских сала (по 1 сала у сваком регионалном савезу – Војводина, 
Источна Србија, Јужна Србија, Западна Србија, Централна Србија, Рашко-Косовско-Метохијски, 
Београд). 

У овој фази реализације пројекта приоритет у конкурсу имају и захтев подносе клубови.  

Клубови информацију о кинкурсу добијају од стране својих регионалних савеза. 

Заинтересоване клубови Кошаркашком савезу Србије достављају захтев. 

Захтев се доставља на прописаном обрасцу (образац у прилогу) у коме су обавезни да се попуне 
сви тражени подаци.  

Поред захтева обавезна је достава неколико фотографија сале и конструкција (сала у целости, 
свака конструкција понаособ бар из два угла: спреда и бочно како би се видело качење 
конструкција на зид). 

Кошаркашки савез Србије ће размотрити пристигле захтеве и сходно критеријумима и 
приоритетима одредити 7 сала у којима ће се реализовати адаптација. 

Сви остали захтеви биће веидентирани за будуће активности по овом основу. 

РОК ЗА ДОСТАВУ ЗАХТЕВА ЈЕ 10. ДЕЦЕМБАР 2019. 

Захтеве је потребно доставити путем мејла на adzic@kss.rs. 

Одговорна особа испред КСС за додатне информације и пријем и обраду захтева: 

Бошко Аџић, тел, 064 8272716. 
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