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КОНКУРС  

 „АКТИВАН РАСПУСТ“ 

намењен је финансирању и суфинансирању васпитно-образовних установа, 

са седиштем у АП Војводини за реализацију различитих пројеката 
намењених ученицима и ученицама основних и средњих школа током летњег 
распуста.  

КОНКУРСНИ ЗАДАЦИ 

� Пројекти усмерени на реализацију различитих спортских садржаја у 
складу са постојећим програмом школских спортских секција; 

� Пројекти усмерени на промоцију здравих стилова живота, неговања 

фер плеја и културе навијања; 
� Пројекти усмерени на реализацију спортских активности и физичког 

вежбања који нису доступни ученицима и ученицама кроз редовну 
наставу; 

� Пројекти из неформалног образовања из следећих области: 

позориште, филм, фотографија, заштита животне средине, извиђачке 
активности, музика, сликарство, вајарство, књижевност и сл. 

(радионице, семинари, тренинзи, акције, концерти, пројекције 
филмова, представе, форум театри...). 

ПРИОРИТЕТ имају пројекти: 

� који се реализују у оквиру објеката васпитно-образовних установа; 

� који имају интердисциплинарни приступ; 
� који се реализују по принципу „кампа“; 
� који ће се реализовати у сарадњи са спортским организацијама, 

организацијама за младе и оргнанизацијама младих и сл. 

Услови конкурса: 

1. Укупан износ средстава на овом Конкурсу је 6.000.000,00 динара; 
2. Једна организација може да конкурише само са једним пројектом; 

3. Предлози пројекта подносе се искључиво на формулару који се може 
преузети на сајту www.sio.vojvodina.gov.rs; 

4. Неопходна је биографија координатора, тренера, едукатора; 
5. Непотпуно попуњени пријавни формулари, непотпуна документација и 

неблаговремене пријаве, неће се разматрати; 

6. Индиректни трошкови не могу премашити 20% од укупних трошкова 
пројекта;  

7. Пријаве на конкурс подносе се препорученом пошиљком на адресу 
Покрајинског секретаријата за спорт и омладину АП Војводине, Бул. 
Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад или лично у пријемној 



канцеларији-писарници Владе АП Војводине, у периоду од 9,00–14,00 

сати. Пријаве се подносе у запечаћеној коверти са назнаком “Не 
отварати – пријава за Конкурс активан распуст”. На полеђини коверте 

навести податке о носиоцу: назив, адресу, телефон, контакт особу; 
8. Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања Конкурса. 


