
 

 

Нови Сад, 16.04.2018. године 
Бр. 6.3-7/2018 

 
 На основу усвојеног Програма рада и Финансијског плана Савеза спорт за све 
Војводине за 2018. годину, Савез Спорт за све Војводине расписује 
 

ПОЗИВ  
ЧЛАНИЦАМА САВЕЗА СПОРТ ЗА СВЕ ВОЈВОДИНЕ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРОЈЕКAТА/ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА СВЕ 
У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 

 Савез Спорт за све Војводине ће у 2018. години на основу достављених предлога 
пројеката/програма за развој области Спорта за све у АП Војводини извршити доделу 
средстава чланицама Савеза у складу са чланом 22. Правилника о материјално-финансијском 
пословању Савеза Спорт за све Војводине који гласи:  

• Средства за суфинансирање планираних активности чланица Савеза обезбеђују се из 
редовних средстава у складу са усвојеним годишњим Финансијским планом а у 
висини до 5% од укупно остварених редовних средстава за текућу годину.  

• Ближе критеријуме за расподелу средстава наведених у ставу 1. овог члана предлаже 
Стручни одбор Савеза Спорт за све Војводине 

 
1.  ПОДНОСИОЦИ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА 
 
 Подносиоци пројеката/програма за доделу средстава по овом Позиву могу бити 
спортске организације које: 
 

1. Су чланице Савеза Спорт за све Војводине регистроване у складу са Законом. 
2. Испуњавају одређене услове: 

 
◦ Да се предложени пројекат/програм налази у годишњем Календару Савеза Спорт 

за све Војводине – www.sportzasve.org  
◦ Да је пројекат/програм у складу са мерама и активностима из Акционог плана 

Програма развоја спорта за све у АП Војводини;  
◦ 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 усвојени Програм рада  за текућу годину; 
◦ Да организација достави доказ о уплати утврђене годишње чланарине према 

Савезу Спорт за све Војводине. 
3. Приоритет у разматрању имаће достављени предлози пројеката/програма који 

укључују већи број учесника и имају већи интервал трајања. 
 
 
 



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  16.04.2018. године до 

30.04.2018. године и биће достављен чланицама Савеза Спорт за све Војводине 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. 

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 реализованом пројекту / програму а периодично (најмање 2 пута) код 
континуиране годишње програмске 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 приспеле предлоге узети у 
разматрање и утврдити предлог који ће бити упућен Управном одбору Савеза на разматрање 
и усвајање. 
 
 Додатне информације у вези са доделом средстава по Конкурсу заинтересована лица 
могу добити на следећи број телефона: 021/423-951 или путем електронске поште: 
office@sportzasve.org 
 
 
 



Прилог:  
 

• Образац Предлога за подношење пројекта/програма за развој области Спорта за све у 
АП Војводини за 2018. годину. 

 
 
 
 

                                                                                                             Председник  
                                                                                                            Савеза Спорт за све Војводине 

                                                                                                             Бранко Вујовић 
 
 
 
 


