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 На основу члана  42. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Сл. лист 
АПВ", бр. 37/14), члана 3. и 4. Правилника о одобравању и финансирању пројеката и програма 
којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини, бр. 116-
401-56/2015-01, те чланова 25. и 26. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2015. годину ("Сл. лист АП Војводине", бр. 53/14,) Покрајински секретаријат за спорт 
и омладину (у даљем тексту: Секретаријат), расписује 
 

КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ  

СПОРТА У 2015. ГОДИНИ 
 
 Покрајинском Скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2015. годину ("Службени лист 
АПВ", број 53/14) планирана су средства за финансирање пројеката и програма из области спорта 
од интереса за АП Војводину у укупном износу од 326.000.000,00 динара. 
 
 
1. ПОДНОСИОЦИ ЗАХТЕВА 
 У складу са Правилником о одобравању и финансирању пројеката и програма којима се 
остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини, подносиоци захтева за 
средства из Буџета АПВ по овом конкурсу, могу бити искључиво правна лица и то: 

1. покрајински спортски савези и Спортски савез Војводине, 
2. спортске организације регистроване као удружења у складу са Законом о спорту, 
3. установе – установе за спорт, васпитно образовне установе (основне и средње школе), 

акредитоване високошколске установе из области спорта и предшколске установе, 
4. јединице локалне самоуправе – градови, општине и нижи нивои јавне управе, 
5. други правни субјекти који су корисници спортских објеката у јавној својини. 

 
 Спортске организације, савези и друштва треба посебно да испуњавају следеће услове да 
би се њихови захтеви разматрали: 

1. да буду уписани у одговарајући регистар у складу са Законом, 
2. да су из гране спорта која је од посебног значаја за Републику Србију, 
3. да имају седиште у АП Војводини, 
4. да су директно одговорни за реализацију програма,  
5. да су претходно обављали делатност у области спорта најмање годину дана, 
6. да су са успехом реализовали претходно одобрене програме, 
7. да испуњавају услове за обављање спортских активности и делатности у складу са Законом 

о спорту, 
8. да располажу капацитетима за реализацију програма. 

 
2. ПРОЈЕКТИ И ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ 
 У обзир за финансирање узимаће се пројекти и програми који се по својој садржини односе 
на: 

1. Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АПВ 
− годишњи програми покрајинских спортских савеза и Спортског савеза Војводине, 
− посебни програми покрајинских спортских савеза и Спортског савеза Војводине, 
− стипендије перспективних спортиста у АП Војводини, 
− додела новчаних награда спортистима и тренерима за постигнуг значајан спортски резултат 

и годишња признања у области спорта „Вихор“. 



 

Укупна планирана средства за ове намене: 107.000.000,00 динара.  
 

2. Афирмација спорта у АП Војводини 
− организација спортских приредби (манифестација и такмичења) од интереса за АП 

Војводину, 
− учешће на међународним спортским приредбама (манифестација и такмичења), 
− предлози пројеката којима се доприноси развоју спорта у АП Војводини. 

Укупна планирана средства за ове намене:  37.000.000,00 динара. 
 

3. Афирмација школског спорта у АП Војводини 
− предлози пројеката у складу са Акционим планом спровођења стратегије развоја школског 

спорта у АП Војводини. 
Укупна планирана средства за ове намене:  12.000.000,00 динара. 
 

4. Развој, опремање и одржавање спортских објеката у АП Војводини 
− изградња и опремање фискултурних сала функционалним справама и реквизитима, 
− опремање и одржавање (санација, адаптација и реконструкција) спортских објеката,  
− опремање и одржавање (санација, адаптација и реконструкција) специјализованих 

тренажних центара. 
Укупна планирана средства за ове намене:  170.000.000,00 динара. 
 
 За пројекте под тачком 1. могу конкурисати само покрајински спортски савези и Спортски 
савез Војводине; под тачком 2. спортске организације и покрајински спортски савези; под тачком 
3. установе, јединице локалне самоуправе и спортски савези; под тачком 4. власници или 
корисници (закупци) спортских објеката.  
 Истом подносиоцу може у току године бити одобрен само један предлог пројекта, а исти 
може поднети више предлога пројеката по овом конкурсу.  
 Предлози пројеката се временски подносе у зависности од почетка реализације пројекта, а 
најраније три месеца пре планираног почетка реализације, ако Правилником није другачије 
утврђено.    
  
 
3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА 
 Захтеви за деделу средстава достављају се Покрајинском секретаријату за спорт и 
омладину (у даљем тексту Секретаријат) на одговарајућем обрасцу у зависности од врсте пројекта 
или програма из тачке 2. овог Конкурса, који су објављени на интернет сајту Секретаријата. 
 Подносиоци захтева, осим за годишње програме покрајинских гранских савеза, своје 
захтеве достављају путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или непосредно на писарници покрајинских органа. 
 Спортске организације, савези и друштва, приликом подношења захтева за финансирање 
пројеката или програма, плаћају покрајинску административну таксу према таксеној тарифи која 
важи на дан подношења захтева. 
 Конкурс је отворен до 4. децембра 2015. године, односно до утрошка средстава 
обезбеђених за ове намене у 2015. години и објављује се „Службеном листу АПВ“, дневним 
новинама „Дневник“, као и на интернет сајту Секретаријата:  www.sio.vojvodina.gov.rs . 
 Заинтересована лица додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу добити у 
Секретаријату на телефон 021/487-4871. 
 


