
 

 

 

Нови Сад, 20.07.2017. године 

Бр. 6.3____/2017 

 

 На основу усвојеног Програма рада и Финансијског плана Савеза спорт за све 

Војводине за 2017. годину, Савез Спорт за све Војводине – ОК 12. СОРВ  расписује 

 

ПОЗИВ  
РЕГИОНАЛНИМ ДРУШТВИМА/УДРУЖЕЊИМА 

 ЗА РАДНИЧКИ СПОРТ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРОЈЕКAТА/ПРОГРАМА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ 

РАДНИЧКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

 Савез Спорт за све Војводине ће у 2017. години на основу достављених предлога 

пројеката/програма од посебног интереса за развој радничког спорта у АП Војводини 

извршити доделу средстава Регионалним друштвима/удружењима за раднички спорт у 

складу са Планом прихода и расхода Олимпијског комитета за раднички спорт и 

организовање 12. СОРВ и чланом 19. Критеријума за расподелу средстава регионима на име 

помоћи за њихов рад и функционисање за 2017. годину:  

 Трошкови развојног програма радничког спорта у оквиру календара за 2017. годину у 

планираном износу од 100.000 динара 

 

1.  ПОДНОСИОЦИ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА 

 

 Подносиоци пројеката/програма за доделу средстава по овом Позиву су: 

 

1. Регионална друштва/удружења за раднички спорт, која испуњавају одређене 

услове: 

 

◦ Да је пројекат/програм од значаја за развој радничког спорта на нивоу локалних 

самоуправа и АП Војводине; 

◦ Да oрганизација достави званичан Предлог по Позиву за подношење 

пројекта/програма са печатом и потписом овлашћеног лица за заступање у 

наведеном року; 

◦ Да организација достави доказ о уплати утврђене годишње чланарине према 

Савезу Спорт за све Војводине. 

 

2. Приоритет у разматрању имаће достављени предлози пројеката/програма едукативног 

и развојног карактера:  

◦ организовање стручних трибина, предавања (јачање свести радног становништва о 

важности континуираног бављења физичком активношћу),  

◦ подстицање развоја радничког спорта у ЈЛС (анимирање предузећа и установа о 

значају поменутих активности на запослене итд),  

◦ организовање саветовања о значају учешћа у програмским активностима у оквиру 

циклуса 12. СОРВ за представнике општина, предузећа, установа и других 



организација Региона и медијска промоција програма СОРВ-а. 

◦ организовање предавања, саветовања у вези са приближавањем концепта СОРВ у 

циљу масовнијег учешћа жена 

 

2.  НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА 

 

 Предлози пројекта/програма достављају се Савезу Спорт за све Војводине на 

одговарајућем обрасцу, достављеном у прилогу Позива. 

 

 Подносиоци предлога пројекта/програма своје предлоге и осталу потребну 

документацију достављају: 

 

 Путем поште на следећу адресу: Савез Спорт за све Војводине, Масарикова 25, 21000 

Нови Сад 

 Или електронским путем на следећу е-mail адресу: office@sportzasve.org (документа 

достављена електронским путем морају бити оверена, потписана и скенирана) 

 

  

Позив за подношење Предлога пројекта/програма је отворен од  20.07.2017. године до 

10.08.2017. године и биће достављен Регионима путем електронске поште, а такође ће бити 

објављен и на сајту Савеза Спорт за све Војводине: www.sportzasve.org.  

 

 Предлози пројекта/програма који буду достављени након наведеног рока неће се 

узимати у разматрање. 

 

 

3.  ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈОЈ СУ ОДОБРЕНА СРЕДСТВА 

 

 Организација којој су одобрена средства за реализацију програмске активности по 

овом Конкурсу дужна је да: 

 

1. Реализује програмску активност за коју је добила средства у периоду реализације 

наведеном у Предлогу пројекта/програма са упућеним позивом Савезу спорт за све 

Војводине - ОК 12. СОРВ о месту, датуму и времену одржавања. 

2. Достави Извештај о наменском утрошку додељених средстава у року од 15 дана по 

одржаној програмској активности. 

3. Достави Извештај, фотографије и вест у прихватљивој форми за сајт Савеза у року од 

15 дана по одржаној активности. 

4. У случају неиспуњавања обавеза из претходне три тачке организација је дужна да 

изврши повраћај средстава Савезу Спорт за све Војводине по захтеву. 

 

 

 Образац извештаја о наменском утрошку средстава биће објављен на сајту Савеза 

Спорт за све Војводине и биће доступан за преузимање у електронској форми. 

 

 Стручни одбор Савеза Спорт за све Војводине ће извршити вредновање пристиглих 

предлога пројеката/програма након чега ће исти бити упућени Управном одбору Савеза на 

разматрање и усвајање. 

 

 Додатне информације у вези са доделом средстава по Позиву заинтересована лица 

могу добити на следећи број телефона: 021/423-951 или путем електронске поште: 

office@sportzasve.org 

mailto:office@sportzasve.org
http://www.sportzasve.org/
mailto:office@sportzasve.org


 

 

Прилог:  

 Образац Предлога за подношење пројекта/програма који су од посебног инетереса за 

развој радничког спорта у АП Војводини за 2017. годину. 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Председник  

                                                                                                            Савеза Спорт за све Војводине 

                                                                                                             Бранко Вујовић 

 

 

 

 


