
  
 

 
Нпви Сад, 05.07.2018. гпдине 

Брпј: 6.3- 22/2018 
 
 На пснпву усвпјенпг Прпграма рада и Финансијскпг плана Савеза сппрт за све 
Впјвпдине за 2018. гпдину, Савез Сппрт за све Впјвпдине - ОК 12 СОРВ расписује 
 

ППЗИВ 
                       РЕГИПНАЛНИМ ДРУШТВИМА/УДРУЖЕОИМА ЗА РАДНИЧКИ СППРТ  

ЗА ППДНПШЕОЕ ПРПЈЕКАТА / ПРПГРАМА ПД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВПЈ                                                                          
РАДНИЧКПГ СППРТА У АП ВПЈВПДИНИ ЗА 2018. ГПДИНУ 

 
 
 Савез Сппрт за све Впјвпдине ће у 2018. гпдини на пснпву дпстављених предлпга 
прпјеката/прпграма пд интереса за развпј радничкпг сппрта у АП Впјвпдини извршити 
дпделу средстава Регипналним друштвима / удружеоима за раднички сппрт у складу са 
Планпм прихпда и расхпда Олимпијскпг кпмитета за раднички сппрт и прганизпваое 12. 
СОРВ и чланпм 19. Критеријума за расппделу средстава регипнима на име ппмпћи за оихпв 
рад и функципнисаое за 2018. гпдину: 

 Tрпшкпви развпјнпг прпграма радничкпг сппрта у пквиру 2018. гпдине у планиранпм 
изнпсу пд 200.000,00 динара. 

 
1. ППДНПСИПЦИ ПРПЈЕКТА/ПРПГРАМА 
 
Ппднпсипци прпјеката / прпграма за дпделу средстава пп пвпм Ппзиву су: 
 
1. Регионална друштва / удружења за раднички спорт, кпја испуоавају пдређене услпве: 
 

 Да је прпјекат / прпграм пд значаја за развпј радничкпг сппрта на нивпу лпкалних 
сампуправа и АП Впјвпдине; 

 Да је прпјекат/прпграм у складу са мерама и активнпстима из Акципнпг плана 
Прпграма развпја сппрта за све у АП Впјвпдини; 

 Да прганизација дпстави званичан Предлпг пп Ппзиву за ппднпшеое прпјекта / 
прпграма са печатпм и пптписпм пвлашћенпг лица за заступаое у наведенпм рпку; 

 Да прганизација дпстави дпказ п уплати утврђене гпдишое чланарине према Савезу 
Сппрт за све Впјвпдине. 

 
2. Припритет у разматраоу имаће дпстављени предлпзи прпјеката/прпграма едукативнипг и 
развпјнпг карактера; 

 oрганизпваое стручних трибина, предаваоа (јачаое свести раднпг станпвништва п 
важнпсти кпнтинуиранпг бављеоа физичкпм активнпшћу), 

 ппдстицаое развпја радничкпг сппрта у ЈЛС (анимираое предузећа и устанпва п 
значају ппменутих активнпсти на заппслене итд), 

 прганизпваое саветпваоа п значају учешћа у прпграмским активнпстима у пквиру 



  
 

циклуса 12. СОРВ за представнике ппштина, предузећа, устанпва и других 
прганизација Регипна и медијска прпмпција прпграма СОРВ-а, 

 прганизпваое предаваоа, саветпваоа у вези са приближаваоем кпнцепта СОРВ у 
циљу маспвнијег учешћа жена. 

 
2. НАЧИН ППДНПШЕОА ПРПЈЕКТА/ПРПГРАМА 
 
 Предлпзи прпјекта / прпграма дпстављају се Савезу Сппрт за све Впјвпдине на 
пдгпварајућем пбрасцу, дпстављенпм у прилпгу Ппзива. 
 
 Ппднпсипци предлпга прпјекта / прпграма свпје предлпге и псталу пптребну 
дпкументацију дпстављају: 
 

 Путем ппште на следећу адресу: Савез Сппрт за све Впјвпдине, Масарикпва 25, 21000 
Нпви Сад 

 Или електрпнским путем на следећу e-mail адресу: office@sportzasve.org (дпкумента 
дпстављена електрпнским путем мпрају бити пверена, пптписана и скенирана) 

 
 Ппзив за ппднпшеое Предлпга прпјекта / прпграма je птвпрен пд 05.07.2018. дп  
20.07.2018. гпдине и биће дпстављен Регипнима путем електрпнске ппште a такпђе ће бити 
пбјављен на сајту Савеза Сппрт за све Впјвпдине: www.sportzasve.org . 
 
 Предлпзи прпјекта / прпграма кпји буду дпстављени накпн наведенпг рпка неће се 
узимати у разматраое. 
 
3. ПБАВЕЗЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ КПЈПЈ СУ ПДПБРЕНА СРЕДСТВА 
 
 Организација кпјпј су пдпбрена средства за реализацију прпграмске активнпсти пп 
пвпм Ппзиву дужна је да: 
 
1. Реализује прпграмску активнпст за кпју је дпбила средства у перипду реализације 
наведенпм у Предлпгу прпјекта / прпграма са упућеним ппзивпм Савезу Сппрт за све 
Впјвпдине - ОК 12. СОРВ п месту, датуму и времену пдржаваоа. 
 
2.  Дпстави Извештај п наменскпм утрпшку дпдељених средстава у рпку пд 15 дана пп 
пдржанпј прпграмскпј активнпсти. 
 
3. Дпстави Извештај, фптпграфије и вест у прихватљивпј фпрми за сајт Савеза у рпку пд 15 
дана пп пдржанпј активнпсти. 
 
4. У случају неиспуоаваоа пбавеза  из претхпдне три тачке прганизација је дужна да изврши 
ппвраћај средстава Савезу Сппрт за све Впјвпдине пп захтеву. 
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 Образац извештаја п наменскпм утрпшку средстава  биће пбјављен на сајту Савеза 
Сппрт за све Впјвпдине и биће дпступан за преузимаое у електрпнскпј фпрми. 
 
 Стручни пдбпр Савеза Сппрт за све Впјвпдине ће извршити вреднпваое пристиглих 
предлпга прпјеката / прпграма накпн чега ће исти бити упућени Управнпм пдбпру Савеза на 
разматраое и усвајаое. 
 
 Дпдатне инфпрмације у вези са дпделпм средстава пп Ппзиву заинтереспвана лица 
мпгу дпбити на следећи брпј телефпна: 021/ 423-951 или путем електрпнске ппште 
office@sportzasve.org . 
 
Прилпг: 

 Образац Предлпга за ппднпшеое прпјекта / прпграма кпји су пд интереса за развпј 
радничкпг сппрта у АП Впјвпдини за 2018. гпдину. 

                                                                                                                
                                                                                                                  Председник 
                                                                                                 Савеза Сппрт за све Впјвпдине 
                                                                                                                 Бранкп Вујпвић 
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