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На основу члана 3. Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и
организовање 12. Спортске олимпијаде радника Војводине, Олимпијски комитет 12. СОРВ,
на седници одржаној 19. априла 2019. године, донео је

П Р А В И Л Н И К
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ИЗБОРА ДОМАЋИНА 13. СПОРТСКЕ
ОЛИМПИЈАДЕ
РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ 2023. ГОДИНЕ
Опште одредбе
Члан 1.
Правилником о поступку и начину избора домаћина 13. Спортске олимпијаде радника
Војводине (у даљем тексту: Правилник) уређују се сва питања која се односе на избор
општине/града домаћина 13. Спортске олимпијаде радника Војводине (у даљем тексту: 13.
СОРВ) чије одржавање је предвиђено за 2023. годину.

Члан 2.
Поступак избора општине/града домаћина 13. СОРВ у себи обухвата:
• Расписивање Конкурса,
• Разматрање поднетих кандидатура,
• Јавно представљање кандидата,
• Избор домаћина 13. СОРВ,
• Закључивање Уговора између Савеза спорт за све Војводине и домаћина 13.
СОРВ.
1. Расписивање Конкурса за избор избор домаћина 13. СОРВ
Члан 3.
Конкурс за избор домаћина 13. СОРВ (у даљем тексту: Конкурс), расписује Савез
спорт за све Војводине.
Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоуправе са територије АП
Војводине.
Члан 4.
Конкурс се објављује на интернет сајту Савеза спорт за све Војводине.
Текст Конкурса се истовремено доставља препорученом поштом, као и електронским
путем (е-мејл) на адресе свих јединица локалне самоуправе (градова и општине) у АП
Војводини.
Рок за пријављивање по Конкурсу је 25 дана од дана његовог објављивања на
интернет сајту Савеза спорт за све Војводине.

Члан 5.
Предлог текста Конкурса утврђује Извршни одбор Олимпијског комитета 12. СОРВ.
Одлуку о тексту Конкурса и датуму његовог расписивања, доноси Олимпијски
комитет 12. СОРВ.
2. Подношење пријава за домаћина 13. СОРВ
Члан 6.
Кандидатура за домаћина 13. СОРВ се подноси у писаној форми, на обрасцу - Пријави
која се може преузети са интернет сајта Савеза спорт за све Војводине. У прилогу пријаве
која се подноси у сврху кандидовања, обавезно се подноси документ - OДЛУКА Скупштине
општине/града да се њихова јединица локалне самоуправе кандидује за домаћина 13. СОРВ,
самостално или у заједници са још једном јединицом локалне самоуправе.
Члан 7.
За домаћина 13. СОРВ, у форми заједничке кандидатуре, могу се пријавити две
јединице локалне самоуправе које се међусобно граниче, без обзира на њихову појединачну
припадност Региону.
Члан 8.
Код утврђивања листе кандидата за домаћина 13. СОРВ у обзир ће се узети само оне
пријаве које су стигле до рока предвиђеног у Конкурсу.
Пријаве се подносе личном предајом у Канцеларији Савеза спорт за све Војводине или
путем поште, препорученом пошиљком.
Када се истиче заједничка кандидатура две јединице локалне самоуправе, кандидатуру
подноси једна од њих (у складу са њиховим међусобним договором), с тим што се у прилогу
пријаве морају налазити Одлуке обе јединице локалне самоуправе да се пријављују ради
заједничке кандидатуре за домаћина 13. СОРВ.
Уредном пријавом ће се сматрати свака Пријава која садржи комплетну документацију
која је наведена у Конкурсу и која је предата у Конкурсом одређеном року.
Члан 9.
Уз Пријаву на Конкурс кандидат може приложити и други материјал (фотографије,
видео запис и др.), за које кандидат сматра да доприносе бољој презентацији његове
кандидатуре.
3. Разматрање кандидатура за домаћина 13. СОРВ
Члан 10.
За разматрање кандидатура за домаћина 13. СОРВ, Извршни одбор Олимпијског
комитета 12. СОРВ, именује Конкурсну комисију од три члана.
Задатак Конкурсне комисије је да у року од 15 дана од дана завршетка Конкурса
изврши увид у поднете кандидатуре, те да након тога сачини извештај о тренутном стању
спремности сваког кандидата за улогу домаћина 13. СОРВ. Извештај се доставља Извршном
одбору Олимпијског комитета 12. СОРВ.
Члан 11.
На основу извештаја Конкурсне комисије, Извршни одбор Олимпијског комитета 12.
СОРВ утврђује Листу кандидата за Домаћина 13. СОРВ и прослеђује је Олимпијском
комитету 12. СОРВ.
Канцеларија Спорт за све Војводине је задужена за извешетавање кандидата са Листе

и давање потребних информација о даљем поступку до коначног избора.
4. Јавно представљање кандидата за домаћина 13. СОРВ
Члан 12.
Кандидатима за домаћина 13. СОРВ ће се омогућити јавно представљање свог града
односно општине.
Јавно представљање ће се организовати најкасније 15 дана пре доношења коначне
одлуке о избору домаћина 13. СОРВ.
За организацију јавног представљања је задужен Извршни одбор Олимпијског
комитета 12. СОРВ.
Представљање је отворено за јавност.
Начин и садржај представљања одређују сами кандидати, у оквиру времена које им
стоји на располагању – 15 минута. Техничку подршку за представљање обезбеђује Савез
спорт за све Војводине преко свог органа.
Редослед представљања кандидата је обрнут редоследу пристизања Пријава кандидата
на Конкурс.
5. Избор Домаћина 13. Спортске олимпијаде радника Војводине
Члан 13.
Избор Домаћина 13. Спортске олимпијаде радника Војводине врши Олимпијски
комитет 12. СОРВ на својој редовној седници која ће се одржати током трајања 12. СОРВ – у
Бечеју и Новом Бечеју од 28. до 30. јуна 2019. године.
Право да гласају имају сви чланови Олимпијског комитета 12. СОРВ.
Члан 14.
Савез спорта за све Војводине ће обезбедити све услове потребне за одвијање гласања
за избор домаћина 13. СОРВ, под којим се подразумева обезбеђивање адекватног простора за
одржавање седнице, израда гласачких листића, гласачке кутије и сл.
Члан 15.
Пре доношења одлуке о избору кандидата од стране Олимпијског комитета 12. СОРВ,
кандидати ће се позвати да поднесу своје новчане понуде за функционисања
четворогодишњег олимпијског циклуса и развоја спорта у фирмама у АП Војводини, а који ће
изабрани домаћин 13. СОРВ у току трајања циклуса, периодично уплаћивати на рачун Савеза
спорт за све Војводине.
Своје понуде кандидати предају Олимпијском комитету 12. СОРВ у затвореним
ковертама, а понуђени износ не може бити мањи од 16 милиона РСД.
Поред нивоа испуњености других услова из Конкурса, висина износа планираних /
понуђених средстава, представља један од критеријума за доношење одлуке о избору
домаћина 13. СОРВ.
У овом делу седнице, кандидатима ће се омогућити и да се додатно обрате члановима
Олимпијског комитета 12. СОРВ ради истицања своје кандидатуре.
Након обраћања кандидата, отвориће се и објавити понуде сваког од кандидата, те се
након тога приступа избору кандидата.
Члан 16.
Ако у поступак избора домаћина 13. СОРВ улази само један кандидат, Олимпијски
комитет 12. СОРВ се о томе јавно изјашњава и кандидат стиче право домаћина 13. СОРВ ако
се за то изјасни више од половине присутног броја чланова Олимпијског комитета 12. СОРВ.

