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На основу члана 71. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16), члана 136. 

Закона о спорту („Службени гласник РС“ бр. 10/16), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о 

буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ“, бр. 69/16), члана 2. 

став. 1 тач. 2.) алинеја 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују 

потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини („Службени лист АПВ“ бр. 5/17) и 

чланова 16. став 1. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Службени 

лист АПВ'' број 37/2014 и 54/2014 - др. пропис и 37/2016) покрајински секретар за спорт и 

омладину доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о финасирању посебног програма организације међународних такмичења и манифестација од 

интереса за АП Војводину 

 

1. Чланом 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине, 

раздео 14, Програм 1301 – Развој система спорта, Програмска активност 1002 – Афирмација спорта 

у АП Војводини кроз посебне програме, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, економска 

класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, у оквиру укупно предвиђених 

средстава за те намене, за финансирање посебног програма организације међународних 

такмичења и манифестација од интереса за АП Војводину опредељен је годишњи нето износ од 

7.500.000,00 (седаммилионапетстотинахиљада) динара.  

2. Средства из тачке 1. се одобравају на основу Правилника о одобравању и финансирању 

програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини, 

предлога спортских организација које организују међународна спортска такмичења и 

манифестације од интереса за АП Војводину по Конкурсу за финансирање посебног програма 

организације међународних такмичења и манифестација од интереса за АП Војводину, као и на 

основу предлога стручне Комисије за вредновање и оцену посебних програма пристиглих на 

Конкурсу за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и 

манифестација од интереса за АП Војводину на следећи начин: 

Рб. Подносилац пројекта Општина/место Назив пројекта 
Одобрена 

средства 

1 
ПЛИВАЧКИ КЛУБ 

"ПРОЛЕТЕР"  
ЗРЕЊАНИН 

25. ГРАНД ПРИ - КУП 

ЗРЕЊАНИНА 
150,000.00 

2 
КОШАРКАШКИ КЛУБ 

"ПЕТРОВГРАД" 
ЗРЕЊАНИН 

МЕЂ. КОШАРКАШКИ 

ТУРНИР "ПЕТРОВГРАД КУП" 

У-14 2017 

150,000.00 

3 
РВАЧКИ КЛУБ 

"ПОТИСЈЕ"  
КАЊИЖА 

8. МЕЂ. ТУРНИР "ЧАБА 

ФЕРЕНЦ" 
100,000.00 

4 
РУКОМЕТНИ КЛУБ 

"КАЊИЖА" 
КАЊИЖА "КАЊИЖА КУП 2017" 200,000.00 



 

5 ЏУДО КЛУБ "ПАРТИЗАН" КИКИНДА 
34.МЕЂУНАРОДНИ ЏУДО 

КУП "КИКИНДА 2017" 
100,000.00 

6 

АТЛЕТСКИ КЛУБ 

"ХАЈДУК-МАРАТОН 

ТИМ"  

КУЛА 
9. ТРКА ПРИЈАТЕЉСТВА 

КУЛА 
200,000.00 

7 
АЕРО КЛУБ "НОВА 

ПАЗОВА" 
НОВА ПАЗОВА 34. СРЕМ КУП СВЕТСКИ КУП 100,000.00 

8 
СОКОЛСКО ДРУШТВО 

"ВОЈВОДИНА"  
НОВИ САД 

8. МЕМОРИЈАЛ Л. КРСТИЋ И 

М. ЏЕЛАТОВИЋ 
150,000.00 

9 
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ 

"ВОЈВОДИНА"  
НОВИ САД СВЕТСКА ЛИГА 2017 1,400,000.00 

10 
СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА 

"НОВИ САД 1790" 
НОВИ САД 

КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА 

ЕВРОПСКУ ЛИГУ МЛАДИХ 
200,000.00 

11 
СПОРТСКИ КЛУБ 

"СПОРТИКУС" 
НОВИ САД 

ПРВЕНСТВО СВЕТА У 

САМБОУ ЗА МЛАЂЕ 

ЈУНИОРЕ И ЈУНИОРЕ 

2,200,000.00 

12 
СПОРТСКО ДРУШТВО 

"МИЛАН ПЕТРОВИЋ" 
НОВИ САД 

ПРВЕНСТВО СПЕЦИЈАЛНЕ 

ОЛИМПИЈАДЕ У ЖЕНСКОЈ 

КОШАРЦИ 

150,000.00 

13 

АТЛЕТСКО 

РЕКРЕАТИВНИ КЛУБ 

"ОЏАЦИ" 

ОЏАЦИ 3. ОЏАЧКИ ПОЛУМАРАТОН 200,000.00 

14 
БОКСЕРСКИ КЛУБ 

"СЛОВЕН" 
РУМА 

35. ВОЈВОЂАНСКА ЗЛАТНА 

РУКАВИЦА 
200,000.00 

15 
СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА 

СОМБОРА 
СОМБОР ГРАДОВИ ОТВОРЕНОГ СРЦА 200,000.00 

16 
БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ 

"СОМБОР" 
СОМБОР LIBERTY CYCLING RACE 150,000.00 

17 
ФУДБАЛСКИ КЛУБ 

"ЈАДРАН" 

СТАРА ПАЗОВА/ 

ГОЛУБИНЦИ 

ТУРНИР ПОБЕДНИКА И 

МЕМОРИЈАЛ РАДИВОЈ 

НЕШИЋ 

600,000.00 

18 
ЖЕНСКИ ФУДБАЛСКИ 

КЛУБ "СПАРТАК" 
СУБОТИЦА 

КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА УЕФА 

ЛИГУ ШАМПИОНА 
200,000.00 

19 
УЛТРАМАРАТОНСКИ 

КЛУБ "ПАЛИГО ПАЛУС" 
СУБОТИЦА/ ПАЛИЋ 

16-12-24 ЧАСОВНИ И СТО 

МЕЂУНАРОДНИ 

УЛТРАМАРАТОН И 

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО 

200,000.00 



 

 

 

3. Реализација средстава намењених финансирању посебног програма организације 

међународних такмичења и манифестација од интереса за АП Војводину, зависиће од прилива 

средстава у буџет Аутономне покрајине Војводине. 

 

4. Са сваком од спортских организација која организује међународно спортско такмичење и 

манифестацију од интереса за АП Војводину којој су одобрена средства, Покрајински секретаријат 

за спорт и омладину закључиће уговор којим ће се дефинисати међусобни односи поводом 

финансирања посебног програма организације међународних такмичења и манифестација од 

интереса за АП Војводину. 

 

Образложење 

 

 На основу члана 71. Закона о буџетском систему функционер, односно руководилац 

директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање 

обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава 

органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету, као и за 

закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација. 

 Члан 136. Закона о спорту утврђује да се одредбе овог закона и подзаконских аката 

донетих на основу овог закона које се односе на услове, критеријуме и начин одобрења програма, 

односно финансирање делатности којима се остварује општи интерес у области спорта, закључење 

уговора, подношење извештаја, контролу реализације и обавезу враћања добијених средстава, 

сходно примењују и на програме, односно делатности којима се остварују потребе и интереси 

грађана у области спорта у аутономној покрајини. Аутономна покрајина преко својих органа 

уређује ближе услове, критеријуме и начин и поступак доделе средстава из буџета аутономне 

покрајине, односно одобрење програма за остваривање потреба и интереса грађана у области 

спорта на територији аутономне покрајине и начин јавног објављивања података о предложеним 

програмима за финансирање, одобреним програмима и реализацији одобрених програма. 

Члановима 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи утврђено је 

које акте доносе покрајински органи управе, те да покрајински секретар представља покрајински 

секретаријат и доноси акта за која је овлашћен. 

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 

Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 69/16), у разделу 14, Програм 1301 – Развој система спорта, 

Програмска активност 1002 – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме, функција 

810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 481 – Дотације невладиним 

организацијама, у оквиру укупно предвиђених средстава за те намене, за финансирање посебног 

програма организације међународних такмичења и манифестација од интереса за АП Војводину 

опредељен је годишњи нето износ од 7.500.000,00 (седаммилионапетстотинахиљада) динара.  

Стручна Комисија за вредновање и оцену посебних програма пристиглих на Конкурсу за 

финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестација од 

интереса за АП Војводину, образована на основу одредбе члана 22. став 4. Правилника о 

20 
ВЕСЛАЧКИ КЛУБ 

"ПАЛИЋ" 
СУБОТИЦА 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ 

ШАМПИАНТ ЕВРОПЕ У 

ВЕСЛАЊУ И ВОЈВОДИНА 

ОПЕН 

450,000.00 

21 
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ 

"ЧОКА" 
ЧОКА 

7. МЕЂ. МЕМОРИЈАЛНИ 

ТУРНИР "САБО ИШТВАН" 
200,000.00 

 7,500,000.00 



 

одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области 

спорта у АП Војводини, извршила је вредновање и оцену посебних програма спортских 

организација пристиглих на Конкурс, у складу са одредбама садржаним у  Правилнику о 

одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области 

спорта у АП Војводини. На основу наведеног  покрајински секретар је донео одлуку да се по овом 

Конкурсу финансира укупно 21 пројекат. 

 

 

 

  

Покрајински секретар 

 

Владимир Батез 

 


