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Савез спорт за све Војводине, на основу на основу Одлуке Олимпијског комитета 12.
спортске олимпијаде радника Војводине и Одлуке Управног одбора Савеза спорт за све
Војводине од 11. јуна 2019. године, поново расписује

КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ОПШТИНЕ / ГРАДА – ДОМАЋИНА
13. СПОРТСКЕ ОЛИМПИЈАДЕ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ 2023. ГОДИНЕ

I - ОПШТИ ПОДАЦИ
1) Предмет овог Конкурса је кандидатура и избор општине/града за домаћина 13.
Спортске олимпијаде радника Војводине (у даљем тексту: 13. СОРВ), која ће се одржати
2023. године.
2) Право учешћа по овом Конкурсу имају ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
(ГРАДОВИ И ОПШТИНЕ) СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ које поседују техничке и
материјалне могућности за реализацију целокупног програма 13. СОРВ, у складу са
садржином из овог Конкурса, или пруже гаранцију да ће ове услове обезбедити до 31. марта
2023. године.
3) Кандидатура се подноси у писаној форми, на Обрасцу (Пријави на Конкурс), који се
може преузети са интернет сајта Савеза спорт за све Војводине. Кроз образац се врши приказ
садашњег степена испуњавања услова за реализацију олимпијског програма и План
изградње, доградње и адаптације недостајућих објеката.
4) Заједно са попуњеним обрасцем кандидат може доставити и друге материјале
(фотографије, видео записе) за које оцени да могу допринети његовој успешнијој
кандидатури.
5) Уз образац се обавезно доставља ОДЛУКА надлежног органа општине/града, да се
њихова јединица локалне самоуправе кандидује за домаћина 13. СОРВ. Уколико таква одлука
због кратког рока трајања овог конкурса у моменту подношења кандидатуре не постоји,
разматраће се кандидатура и без такве формалне одлуке, ако је потписана од стране
председника општине / градоначелника. Изабрани домаћин 13. СОРВ, је дужан Одлуку о
прихатању домаћинства 13. СОРВ коју донесе доставити најкасније приликом закључивања
уговора о међусобним правима и обавезама који ће закључити са Савезом.
6) 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.

7) Сваки кандидат има право да пред Олимпијским комитетом 12. СОРВ и другим
присутним субјектима, јавно представи своју кандидатуру на начин који сам одабере.
Представљање кандидата вршиће се на манифестацији коју ће у ту сврху организовати
Олимпијски комитет 12. СОРВ.

II - У С Л О В И
Кандидат за домаћина 13. СОРВ треба да пружи доказ и гаранције да испуњава,
односно да ће најкасније до 31. марта 2023. године испунити следеће услове за реализацију
програма 13. СОРВ:
а) Спортски терени и објекти:
1) Објекат са пратећом опремом који ће послужити за свечано отварање 13. СОРВ
(фудбалски стадион, спортска хала, уређен и за ту прилику прилагођен градски трг),
2) Најмање 3 (три) травната фудбалска терена који испуњавају услове за одигравање
званичних фудбалских утакмица,
3) Најмање 1 (један) терен (отворени или затворени простор) који испуњава услове за
одигравање званичних утакмица малог фудбала,
4) Најмање 2 (два) рукометна терена (отворени или затворени простор) који
испуњавају услове за одигравање званичних рукометних утакмица,
5) Најмање 2 (два) одбојкашка терена од којих најмање 1 (један) мора бити у
затвореном простору, који испуњавају услове за одигравање званичних одбојкашких
утакмица,
6) Најмање 2 (два) кошаркашка терена од којих најмање 1 (један) мора бити у
затвореном простору, који испуњавају услове за одигравање званичних кошаркашких
утакмица,
7) Најмање 1 (једну) аутоматску куглану са минимум 4 (четири) стазе која испуњава
услове за одржавање званичних куглашких такмичења,
8) Најмање 1 (једну) аутоматску стрељану за гађање ваздушном пушком са минимум
8 (осам) такмичарских места која испуњава услове за одржавање званичних такмичења у
стрељаштву,
9) Салу за такмичење у шаху у којој се такмичење може одвијати истовремено на
минимум 20 (двадесет) табли која испуњава услове за одржавање званичних шаховских
такмичења,
10) Салу за такмичење у стоном-тенису у којој се може истовремено реализовати
такмичење на минимум 8 (осам) столова и која испуњава услове за одржавање званичних
стонотениских такмичења,
11) Терен за одржавање такмичења у спортском риболову који испуњава услове за
одржавање званичних такмичења у овој спортској дисциплини,

12) Терен за реализацију такмичења у надвлачењу конопцем који испуњава услове
предвиђене правилима ове спортске дисциплине,
13) Базен за реализацију такмичења у пливању, дужине најмање 25 (двадесетпет)
метара, који испуњава услове за реализацију званичних пливачких такмичења. Укоилико не
поседује базен у сопственој средини, домаћин 13. СОРВ може изнајмити базен у
непосредном окружењу,
14) Најмање 3 (три) тениска терена који испуњавају услове за реализацију званичних
тениских такмичења,
15) Атлетска борилишта за такмичења у атлетским дисциплинама: трчање на 100
(сто) метара, скок у даљ и бацање кугле. Борилишта морају испуњавати услове за
реализацију званичних атлетских такмичења за неведене дисциплине,
16) Стаза за такмичење у трчању (праволинијска у дужини од 5000 метара или
кружна) која задовољава услове за такмичење у овој атлетској дисциплини и која учесницима
у такмичењу гарантује сигурност и безбедност,
17) Салу за реализацију такмичења у пикаду у којој се такмичење може реализовати
истовремено на минимум 8 (осам) табли и која испуњава услове за реализацију такмичења у
овој спортској дисциплини,
18) Најмање 2 (два) терена за реализацију такмичења у бич-волеју који испуњвају
услове за реализацију званичних такмичења у овој спортској дисциплини.
19) Најмање 2 (два) терена за реализацију такмичења у боћању који испуњвају услове
за реализацију званичних такмичења у овој спортској дисциплини.

б) Спортски реквизити:
Пријавом на Конкурс кандидат за домаћина 13. СОРВ даје сагласност да ће за потребе
реализације спортског програма обезбедити:
1) сву потребну спортску опрему и реквизите који су неопходни за реализацију
такмичења на 13. СОРВ а по спецификацији надлежног органа Савеза спорт за све
Војводине.
Уколико дође до промена у спортском програму 13. олимпијског циклуса, обавезе
домаћина по основу спортских објеката и терена односно спортских реквизита уредиће се
анексом Уговора.

ц) Смештај и исхрана учесника 13. СОРВ:
Домаћин 13. СОРВ има обавезу да по питању исхране и смештаја учесника 13. СОРВ
обезбеди следеће:
1) да у складу са показаним интересом и поднетим захтевима од стране учесника 13.
СОРВ, за исте обезбеди услован смештај (преноћиште) у објектима који задовољавају

основне критеријуме као што су: смештај у просторије у којима може бити максимално 10
(десет) особа, обезбеђен услован лежај за сваку особу посебно, у објекту смештаја мора бити
довољна количина хладне и топле воде, обавезно постојање исправних санитарних чворова
капацитета примереног броју особа које у објекту бораве, постојање услова за квалитетну
природну и техничку осветљеност унутрашњости објекта, могућност проветравања
просторија и објекта у целини као и сви други услови за нормалан и безбедан боравак људи у
објекту,
2) да у договору са Савезом спорт за све Војводине и његовим органима обезбеди
потребан капацитет смештаја у хотелским или мотелским објектима за госте 13. СОРВ,
3) да у договору са Такмичарским органом Савеза спорт за све Војводине, обезбеди
услован смештај за службена лица олимпијских спортских такмичења (комесари, судије,
делегати),
4) да у договору са Савезом спорт за све Војводине и његовим органима, обезбеди
услован смештај за радна тела 13. СОРВ (Такмичарски орган и Комисије),
5) да у складу са показаним интересом и поднетим захтевима од стране учесника 13.
СОРВ обезбеди исхрану за исте током трајања 13. СОРВ у условним угоститељским
објектима а под материјалним и другим условима које објави најкасније 120
(стотинудвадесет) дана пре почетка Олимпијаде,
6) да обезбеди исхрану за службена лица (комесари, делегати, судије, записничари,
мериоци времена) за период њиховог службеног ангажовања током трајања 13. СОРВ ,
7) да обезбеди исхрану за чланове радних тела 13. СОРВ током њиховог службеног
ангажовања.

д) Здравствена заштита:
Домаћин 13. СОРВ има обавезу да током њеног трајања, по питању здравствене
заштите учесника, уради следеће:
1) организује Здравствену службу тако да у случају нежељених појава током трајања
13. СОРВ, као што су: повреде такмичара, тровања, епидемије и други здравствени проблеми,
може ефикасно и квалитетно деловати,
2) да на спортским борилиштима обезбеди стручно медицинско дежурство које је по
броју медицинских лица и њиховој техничкој опремљености сразмерно броју такмичара на
спортском борилишту,
3) да током трајања 13. СОРВ, путем надлежних инспекцијских служби, обезбеди
сталну контролу услова у којима се врши исхрана учесника 13. СОРВ а посебно намирница
за исхрану и освежење,
4) да у случају немогућности санирања повреде и болести са аспекта њихове тежине и
природе, обезбеди превоз таквог лица или особа до најближе здравствене установе.

е) Превоз учесника у такмичењу:

Домаћин 13. СОРВ има обавезу да у случају одржавања такмичења на теренима и у
објектима који су на удаљености од објекта смештаја и исхране толикој да је за долазак на
исте неопходно превозно средство, обезбеди превоз учесника у такмичењу по устаљеној и
унапред објављеној динамици - у оба смера.

ф) Услови за рад Савеза спорт за све Војводине и његових органа и тела:
Домаћин 13. СОРВ има обавезу да за потребе организације, обезбеди:
Условне просторије за рад и функционисање за период трајања 13. СОРВ:
- Савеза спорт за све Војводине и његових органа
- Такмичарског органа,
- Комисије за жалбе,
- Дисциплинске комисије,
- Комисије за доделу олимпијских признања,
- Прес службе
За рад напред наведених органа и служби потребно је обезбедити и неопходне
техничке услове.
г) Материјално финансијски услови
Ради функционисања четворогодишњег олимпијског циклуса и развоја спорта у
фирмама у АП Војводини, домаћин 13. СОРВ мора да планира и обезбеди новчани износ који
ће у току трајања циклуса (до одржавања 13. СОРВ), периодично уплаћивати на рачун Савеза
спорт за све Војводине по динамици утврђеној Уговором који ће домаћин 13. СОРВ
закључити са Савезом. Планирани/понуђени износ за ове намене од стране кандидата за
домаћина 13. СОРВ, не може бити мањи од 16 милиона РСД.
Своје понуде кандидати за домаћина 13. СОРВ ће доставити Олимпијском комитету
12. СОРВ на дан избора домаћина 13. СОРВ. Понуде се достављају у затвореним ковертама.
Поред нивоа испуњености других услова, висина износа планираних/понуђених
средстава, представљаће један од критеријума за доношење одлуке о избору домаћина 13.
СОРВ.

III - ОБАВЕЗЕ
Домаћин 13. СОРВ, поред обавезе стварања физичких услова за реализацију
програмских садржаја 13. СОРВ, има и следеће обавезе:
1) Да на одговарајући начин представља и промовише спорт у фирмама, а нарочито
садржаје и активности који се односе на 13. СОРВ,
2) Да врши израду промотивног материјала и пригодних публикација везаних за 13.

СОРВ,
3) Да на што репрезентативнији начин изврши представљање и промоцију домаћина
13. СОРВ,
4) Да благовремено предузима акције и радње у циљу стварања услова за успешну
реализацију програма и садржаја 13. СОРВ,
5) Да на захтев Савеза спорт за све Војводине и његових органа пружи доказ о
нормалном току припрема за организацију и реализацију 13. СОРВ,
6) Да обезбеди физичке, материјалне и кадровске услове за Свечано отварање 13.
СОРВ по сценарију који ће сачинити у сарадњи са Савезом спорт за све Војводине и његовим
органима,
7) Да врши превоз учесника током трајања 13. СОРВ када се за то јави потреба без
права наплате услуге од учесника 13. СОРВ,
8) Да обезбеди током трајања 13. СОРВ, смештај и исхрану, као и одговарајућу
надокнаду од стране непосредних корисника, за Савез спорт за све Војводине и његове
органе и радна тела као и за службена лица у такмичењу,
9) Да за функционисање четворогодишњег олимпијског циклуса и развој спорта у
фирмама у АП Војводини, Савезу спорт за све Војводине, уплаћује у висини и по динамици
Уговором утврђени новчани износ, у висини коју је понудио при кандидатури за домаћина 13.
СОРВ.
10) Да у сарадњи и договору са Савезом спорта за све Војводине, предузима све
потребне активности у циљу успешне организације и реализације 13. СОРВ.

IV - ПРАВА
Домаћин 13. СОРВ има следећа права:
1) Да под називом и знаком 13. СОРВ врши промоцију сопствених привредних,
туристичких и других потенцијала,
2) Да средства за покриће трошкова организације и реализације 13. СОРВ обезбеђује
од других нивоа власти (Општина-Град, Покрајина, Република),
3) Да закључује Уговоре о спонзорству и донаторству 13. СОРВ, те да обезбеђује
средства за потребе организације и реализације 13. СОРВ из других извора;
4) Да током трајања 13. СОРВ врши продају права рекламе, промета роба и услуга,
продају локација за обављање одређених делатности и друге профитабилне послове који су
легални и дозвољени са аспекта важећих законских прописа,
5) Да буде домаћин Првенства Војводине 2021. које се одржава у другој години
олимпијског циклуса.
Савез спорт за све Војводине и изабрани Домаћин 13. СОРВ закључиће Уговор о

међусобним правима и обавезама на основу елемената из овог Конкурса.
Савез спорт за све Војводине, задржава право да у случају неиспуњавања обавеза
преузетих овим Конкурсом и Уговором о међусобним правима и обавезама од стране
Домаћина 13. СОРВ и немогућности решавања насталих потешкоћа, одузме већ додељено
домаћинство и додели га другој јединици локалне самоуправе, без обавезе враћања средстава
остварених по тачки 9 у делу Конкурса „III - ОБАВЕЗЕ”.

Конкурс се се објављује на интернет сајту Савеза спорт за све Војводине, а текст
Конкурса се доставља електронским путем (е-мејл) на адресе свих јединица локалне
самоуправе у АП Војводини.
Рок трајања Конкурса је 7 (седам) дана, почев од дана његовог објављивања на
интернет сајту Савеза спорт за све Војводине (11. јуна 2019. године), на адреси:
sportzasve.org.
Последњи дан за подношење кандидатуре по Конкурсу је 18. јун 2019. године.
Пријаву по Конкурсу са прилозима по основу одредби Правилника о избору домаћина
13. СОРВ, предати на један од следећих начина: лично у Канцеларију Савеза Спорт за све
Војводине, Масарикова 25/I, Нови Сад (07,00 – 14,00 часова сваког радног дана), или
препорученом поштанском пошиљком на назначену адресу са напоменом: „Пријава за
домаћина 13. СОРВ”!
У обзир ће бити узете само Пријаве које стигну у периоду трајања Конкурса,
рачунајући и оне које пристигну по истеку рока, а буду имале поштански жиг са датумом из
рока трајања Конкурса.
Избор домаћина 13. СОРВ, по основу утврђене Листе кандидата на основу приспелих
Пријава, извршиће Олимпијски комитет 12. СОРВ, током трајања 12. СОРВ, у Бечеју и
Новом Бечеју од 28. до 30. јуна 2019. године.
О Одлуци о избору домаћина 13. СОРВ, сви учесници по Конкурсу, као и јавност, ће
бити обавештени у року од 10 (десет) дана од дана доношења одлуке.

У Новом Саду, 11. јун 2019. године

В.Д. ПРЕДСЕДНИКА
САВЕЗА СПОРТ ЗА СВЕ
ВОЈВОДИНЕ

Милорад Перишић

