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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. 1.) 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), чланова 10-16. 

Правилникa о ближим условима и критеријумима за стипендирање спортиста, усавршавање 

спортских стручњака и награђивање за постигнуте спортске резултате спортиста и спортских 

стручњака у АП Војводини („Службени лист АПВ“, бр. 5/2017), чланова 16. став 5. 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 финансирању стручног усавршавања младих спортских стручњака 

 

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

раздео 14, Програм 1301 – Развој система спорта, Програмска активност 1001 – Активности 

покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину, функција 810 – Услуге рекреације и 

спорта, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, у оквиру укупно 

предвиђених средстава за те намене, за финансирање стручног усавршавања спортских стручњака 

опредељен је годишњи нето износ од 180.000,00 (стоосамдесетхиљада) динара.  

2. Средства из тачке 1. се одобравају на основу Правилника о ближим условима и 

критеријумима за стипендирање спортиста, усавршавање спортских стручњака и награђивање за 

постигнуте спортске резултате спортиста и спортских стручњака у АП Војводини, предлога 

Покрајинских спортских савеза, као и на основу предлога Комисије за оцену годишњих и посебних 

програма покрајинских спортских савеза, за финансирање стручног усавршавања спортских 

стручњака: 

 

 
Презиме и име спортског 

стручњака 
Предлагач Образовање/ звање 

1. Гавранчић Синиша Одбојкашки савез Војводине Дипломирани тренер одбојке 

2. Миличић Душко Атлетски савез Војводине Професор физичког васпитања 

3. Лучић Милутин Рукометни савез Војводине Оперативни тренер 

4. Зорић Драган Кајак-кану савез Војводине Оперативни тренер 

5. Жугић Слободан Пливачки савез Војводине Оперативни тренер 

6. Икер Саша Стрељачки савез Војводине Оперативни тренер 

7. Јовичић Владимир Џудо савез Војводине 
Професор физичког васпитања и 

спорта 

8. Анушић Бранко Стонитениски савез Војводине Оперативни тренер 






