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На основу члана 39. Закона о утврђивању надлежности Aутономне Покрајине 
Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 99/09), члана 32. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи ("Сл. лист АПВ", бр. 4/10, 4/11, 20/12 и 26/12), те чл. 24. и 25. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину ("Сл. лист АП 
Војводине", бр. 39/12,) Покрајински секретаријат за спорт и омладину (у даљем тексту: 
Секретаријат),  расписује 
 
 

КОНКУРС 
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА  

И ОМЛАДИНЕ 
 

 
Покрајинском Скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2013. годину ("Службени 

лист АП Војводине", број 39/12) планирана су средства за суфинансирање пројеката из 
области спорта и омладине од интереса за АП Војводину у укупном износу од 
281.162.000,00 динара. 
 
 
1. ПОДНОСИОЦИ ЗАХТЕВА 
 

а.) За пројекте из области СПОРТА 
 
 У складу са Правилником о суфинансирању пројеката из области спорта од 
инетерса за АП Војводину, подносиоци пројеката за које се траже средства из Буџета 
АПВ могу бити искључиво правна лица и то: 

1. Спортске организације регистрованe као удружења у складу са Законом о 
спорту; 

2. Спортски савези и друштва у складу са Законом о спорту; 
3. Установе - Установе за спорт, школе, факултети, итд.; 
4. Органи локалне самоуправе из АПВ - градови и општине, месне заједнице; 

 
Спортске организације, савези и друштва посебно треба да испуњавају 

следеће услове да би се њихови захтеви разматрали: 
− да су регистровани у Агенцији за привредне регистре о чему прилажу доказ о 

регистрацији; 
− да учествују у неком систему такмичења најмање покрајинског нивоа; 
− да имају искуство у реализацији пројекта за који подносе захтев; 
− да имају седиште на територији АП Војводине. 

 
Изузетно за средстава могу конкурисати и национални грански спортски 

савези и Олимпијски комитет Србије. 
 

б.) За пројекте из области ОМЛАДИНЕ 
 
 У складу са Правилником о поступку доделе средстава у сектору омладине, 
подносиоци пројеката за које се траже средства могу бити искључиво правна лица са 
седиштем на територији АП Војводине и то: 

1. Удружења младих, удружења за младе, омладинске и студентске организације 
и савези; 

2. Органи локалне самоуправе - градови и општине, месне заједнице; 



3. Канцеларије за младе, васпитно-образовне, културне и друге установе за 
младе; 

 
Правна лица из тачке 1. посебно треба да испуњавају следеће услове да би се 
њихови захтеви разматрали: 
− делатност организације мора да буде усмерена на стварање услова за 

унапређење квалитета живота младих; 
− да имају искуство у реализацији истих или сличних пројеката; 

 
 
2. ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ 
 

а.) Пројекти из области СПОРТА у укупном износу 263.162.000,00 динара 
 

У обзир за суфинансирање узимаће се пројекти који се по својој садржини односе на: 
− Изградњу спортских објеката и терена; 
− Санацију, адаптацију и опремање постојећих спортских објеката; 
− Годишње и посебне програме покрајинских гранских савеза и Спортског савеза 

Војводине; 
− Програме подршке врхунским спортистима и тренерима, као и перспективним 

спортистима млађих узрасних категорија из АП Војводине; 
− Програме афирмације школског спорта на нивоу АП Војводине; 
− Организовање или учешће на спортским такмичењима и манифестацијама; 
− Програме којима се доприноси развоју спорта у областима спорта за све, дечјег и 

омладинског, женског и спорта особа са инвалидитетом; 
− Обележавање јубиларних годишњица спортских организација од посебног значаја за 

АП Војводину; 
− Друге програме којима се доприноси развоју спорта у АП Војводини; 

 
б.) Пројекти из области ОМЛАДИНЕ у укупном износу од 18.000.000,00 динара 
 

У обзир за суфинансирање узимаће се пројекти који се по својој садржини односе на: 
− пројекте који су усклађени са мерама Акционог плана политике за младе у АП 

Војводини (области: образовање младих, запошљавање, здравље младих, култура и 
слободно време младих, активно укључивање младих у друштво, изградња цивилног 
друштва, волонтеризам, безбедност, мобилности и информисање младих, екологија и 
одрживи развој и социјална политика према младима); 

− подршка функционисању омладинских центара, привођење намени простора за 
младе; 

− активности које имају за циљ повећање свести о значају репродуктивног здравља код 
средњошколске популације у Војводини; 

− подршка најуспешнијим даровитим студентима и ученицима - помоћ талентима 
(припрема и учешће на такмичењима, студијска усавршавања, побољшање услова за 
рад талената...). 

 
 
3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА 
 

Захтеви за доделу средстава достављају се Секретаријату на обрасцима који су 
објављени на Интернет сајту Секретаријата. 

Захтеви се достављају путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за спорт и 
омладину, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или непосредно на писарници 
покрајинских органа. 
 Захтеви се таксирају према таксеној тарифи која важи на дан подношења захтева. 
 

Конкурс је отворен до 2. децембра 2013. године, одн. до утрошка средстава 
обезбеђених за ову намену у 2013. години и објављује се „Службеном листу АПВ“, дневним 



новинама „Дневник“, као и на Интернет сајту Покрајинског секретаријата за спорт и 
омладину  www.sio.vojvodina.gov.rs . 

 
Заинтересована лица додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу 

добити у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину на телефон 021/487-4871. 
 


