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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ 

 
 

1. Назив органа ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 

2. Седиште Нови Сада, Булевар Михајла Пупина 16 

3. Матични број 08752893 

4. ПИБ 102085420 

5. Е- mail adresa  sport@vojvodina.gov.rs 

6. Лице одговорно за тачност 

података из Информатора 
MАРИНИКА ТЕПИЋ, покрајинска секретарка 

7. Прво објављивање јул 2006. 

8. Последња измена 

информатора 
26. јануар 2015. године 

9. Где се може добити штампана 

верзија 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Нови Сад, 

Бул. М. Пупина 16, канц. 14/приземље 

10. web адреса на којој се налази 

Информатор 

www.vojvodina.gov.rs (Интернет сајт Владе АПВ) 

www.sio.vojvodina.gov.rs (Интернет сајт Секретаријата) 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 

Покрајинскa секретаркa: МАРИНИКА ТЕПИЋ 

Заменик покрајинскe секретаркe: Миодраг ЈОВОВИЋ  

Подседкретаркa: Александра РИСТИЋ 

 

 

Сектор за спорт и 

инспекцијски надзор 
Сектор за омладину 

Сектор за пројекте и 

комуникацију 

Сектор за 

међурегионалну 

сарадњу и праћење 

програма 

Руководилац сектора: 

Чикош Јанош,  

помоћник покрајинске 

секретарке Руководилац сектора: 

Татјана Бањанин Пејић,  

помоћник покрајинске 

секретарке  

Руководилац сектора:  

Оливер Петковић 

помоћник покрајинске 

секретарке  Руководилац сектора:  

Милана Боришев 

помоћница покрајинске 

секретарке 

Одсек за опште правне 

послове и инспекцијски 

надзор: 

БранимирШовљански,  

шеф одсека 

Oдсек за материјално 

финансијске послове и 

управљање пројектима: 

Данијела Дабић,  

шеф одсека 

Група за контролу 

извештаја: 

Дарко Парежанин, 

руководилац групе 
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 Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Покрајинском секретаријату за спорт и омладину у Покрајинском секретаријату за спорт и 

омладину образују се као основне организационе јединице, четири сектора: 

 

− СЕКТОР ЗА СПОРТ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

− СЕКТОР ЗА ОМЛАДИНУ 

− СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТЕ И КОМУНИКАЦИЈУ 

− СЕКТОР ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ПРАЋЕЊЕ ПРОГРАМА 

 

 

Сектор за спорт и инспекцијски надзор  

 
Обавља следеће послове: утврђује интерес грађана у области спорта на територији 

Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Покрајина); уређује начин утврђивања 

испуњености услова за обављање спортских делатности организација у области спорта са 

територије Покрајине и утврђује испуњеност тих услова; уређује ближе услове за коришћење јавних 

спортских терена и утврђује испуњеност услова за њихово коришћење; утврђује испуњеност услова 

за организовање спортских приредби на територији Покрајине; утврђује објекте од интереса за 

Покрајину и мерила за доделу буџетских средстава за њихову изградњу, одржавање и опремање; 

утврђује предлоге програма међународних спортских такмичења од интереса за Покрајину; 

утврђује мере и активности за промоцију и подстицање грађана спортом, посебно деце, омладине, 

жена и особа са инвалидитетом на територији Покрајине; утврђује предлоге за награђивање и 

признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта у Покрајини; путем спортских 

инспектора обавља надзор над спровођењем ресорних закона и других прописа из области спорта; 

утврђује предлоге за стипендије младим перспективним спортистима из Покрајине; на предлог 

Спортског савеза Војводине финансира годишње програме чланова Спортског савеза Војводине 

којима се остварује интерес грађана у области спорта. 

 

Помоћник покрајинске секретарке за спорт је Чикош Јанош. 

 

Број запослених у сектору за спорт и инспекцијски надзор: 7 (Број предвиђен 

систематизацијом: 7) 

 

 У сектору спорта и инспекцијског надзора ужа унутрашња јединица  је: 

Одсек за опште правне послове и инспекцијски надзор 

 

 

 

Сектор за омладину 

 
 Обавља следеће послове: предлаже мере и активности за обезбеђивање услова за учешће 

младих у изради и спровођењу Акционог плана за младе; предлаже мере за подстицање младих да 

активно учествују у друштвеним токовима кроз афирмацију и подршку омладинских активности у 

Покрајини; предлаже мере и активности за подстицање удружења младих, удружења за младе и 

установа за младе да учествују у спровођењу омладинске политике, кроз укључивање изградње 

капацитета удружења младих на територији Покрајине; предлаже организацију обука, семинара, 

конференција и манифестација из области омладинске политике који су од посебног интереса за 

Покрајину; стара се и прати рад основних и средњих школа у Покрајини у циљу награђивања 

најуспешнијих даровитих ученика који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи и 

иностранству у области науке, технике, уметности и спорта; предлаже мере и активности за 

спровођење Акционог плана политике за младе на територији АП Војводине; припрема 

Информацију о имплемантацији и одрживости Акционог плана политике за младе у АП Војводини; 

врши анализе о потребама унапређења положаја младих у АП Војводини; одржава интернет 

странице Секретаријата и ажурира информација о раду Секретаријата.  
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Помоћник покрајинске секретарке за омладину је Татјана Бањанин Пејић. 

 

Број запослених у сектору за омладину: 3 (Број по систематизацији: 3) 

 

Сектор за пројекте и комуникацију 

 
Обавља следеће послове: координира и спроводи мере и активности за обезбеђивање 

услова за учешће младих у изради и спровођењу Акционог плана за младе кроз пројекте, односно 

конкурсе из делокруга Секретаријата; координира подстицање младих да активно учествују у 

друштвеним токовима кроз подршку пројектима омладинских активности у Покрајини; координира 

и спроводи мере и активности за подстицање удружења младих, удружења за младе и установа за 

младе да учествују у спровођењу омладинске политике; координира организацију обука, семинара, 

конференција и манифестација из области омладинске политике који су од посебног интереса за 

Покрајину; планира, припрема и стара се о примени Плана комуникације Покрајинског 

секретаријата за спорт и омладину; организује и координира комуникацију са јавношћу у вези са 

активностима Секретаријата; пружа информације од јавног значаја из надлежности Секретаријата; 

организује и координира израду, штампу и дистрибуцију публикација и других информативних и 

промотивних садржаја Секретаријата. 

 

Помоћник покрајинске секретарке за пројекте и комуникацију је Оливер Петковић. 

 

У Сектору за пројекте и комуникацију формирају се две унутрашње јединице: Одсек за 

материјално финансијске послове и Група за контролу извештаја. 

 

Број запослених у сектору за пројекте и комуникацију: 7 (број систематизованих радних 

места: 9) 

            

 

        Сектор за међурегионалну сарадњу и праћење програма  

 
Обавља следеће послове: остварује и унапређује међурегионалну сарадњу у областима из 

делокруга Секретаријата; координира и усклађује активности са другим покрајинским органима у 

вези са остваривањем међурегионалне сарадње у областима спорта и омладине; припрема стручне 

платформе за састанке са представницима међународних организација и регија у оквиру 

међурегионалне сарадње из делокруга Секретаријата и АП Војводине; координира и организује 

припреме за учешће Секретратијата на међунарадорним конференцијама и скуповима; ради на 

обезбеђивању донаторске и експертске подршке у процесу унапређења спортске и омладинске 

политике у АП Војводини; координира планирање, спровођење и праћење Програма из делокруга 

Секретаријата.   

Помоћница покрајинске секретарке за међурегионалну сарадњу и праћење програма је 

Милана Боришев. 

 

Број запослених у сектору за међурегионалну сарадњу и праћење програма: 5 (број 

систематизованих радних места: 5) 

 

 

Запослени ван сектора 

 
 

Број запослених ван сектора: 3 (Број по систематизацији: 3).  
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3. ОПИС ФУНКСИЈА РУКОВОДИЛАЦА 

 

 

Покрајински секретар 

 
Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину руководи покрајински секретар, кога бира и 

разрешава Скупштина, на предлог председника Покрајинске владе.  

Покрајински секретар је члан Покрајинске владе, задужен за руковођење покрајинским 

секретаријатом, који представља покрајински секретаријат, организује и обезбеђује обављање 

послова на ефикасан начин, доноси акта за која је овлашћен и одлучује о правима, дужностима и 

одговорностима запослених.  

Покрајинском секретару мандат престаје с престанком мандата председника покрајинске владе, 

оставком или разрешењем. 

 

Функцију покрајинског секретара за спорт и омладину обавља Мариника Тепић. 

 

 

Заменик покрајинског секретара 

 
Заменик покрајинског секретара замењује покрајинског секретара и помаже покрајинском 

секретару у оквиру овлашћења која му он одреди. Заменика бира Скупштина АП Војводине на 

мандатни период од четири године.  

У случају дуже спречености покрајинског секретара, што треба да констатује Покрајинска влада, 

заменик замењује одсутног покрајинског секретара. Покрајински секретар може овластити 

заменика покрајинског секретара да присуствује и учествује у раду на седницама покрајинске 

владе, без права гласа.  

Заменик покрајинске секретарке за спорт и омладину је Миодраг Јововић. 

 

 

Подсекретар 

 
Покрајински секретаријат за спорт и омладину има подсекретара који за свој рад одговара 

покрајинском секретару и који помаже покрајинском секретару у управљању кадровским, 

финансијским, информатичким и другим пословима и у усклађивању рада унутрашњих јединица 

покрајинског секретаријата, те сарађује с другим органима. 

Подсекретара поставља Покрајинска влада на четири године, на предлог покрајинског секретара. 

Подсекретар Секретаријата је Александра Ристић. 

 

 

Помоћници 

 
У покрајинском секретаријату могу се постављати помоћници покрајинског секретара. 

Помоћник покрајинског секретара руководи заокруженом облашћу рада покрајинског 

секретаријата за који се образује сектор и за свој рад одговара покрајинском секретару. 

Помоћника покрајинског секретара поставља Покрајинска влада на четири године, на предлог 

покрајинског секретара, према прописима који се односе на покрајинске службенике на 

руководећем радном месту. 

У Покрајинском секретаријату за спорт и омладину, има четири (4) помоћника. 

 

 

Покрајински секретар образује колегијум, као саветодавно тело. Колегијум чине 

покрајинска секретарка, заменик покрајинске секретарке, подсекретар и руководиоци сектора.  
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4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА  

 
Јавност рада, искључење и ограничавање јавности рада Покрајинског секретаријата за 

спорт и омладину остварује се у складу са одредбама Закона о тајности података („Службени 

гласник РС‖, број 104/2009) и прописа донесених за спровођење овог закона. 

Приступ је омогућен свим информацијама којима овај Секретаријат располаже, осим 

подацима којима, у складу с важећим прописима о заштити података о личности, може да приступи 

само лице које овласти руководилац Секретаријата. 

5. НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

 У 2014. години Покрајински секретаријат је имао три захтева за информацијама о јавног 

значаја. Тражене информације тичу се података везаних за суфинансирање пројеката од стране 

Секретаријата, те реализацију и правдање тих средстава од стране подносиоца пројекта - 

корисника средстава. 

 

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 

Чланом 42. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Сл. лист АПВ", бр. 

37/2014)  утврђено је да: 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину, у складу са законом и Статутом, обавља 

послове покрајинске управе у области спорта и омладине, који се односе на припремање аката за 

Скупштину или Покрајинску владу, а којима се уређују питања од покрајинског значаја у спорту, 

физичкој култури и у областима у вези са интересом младих. У области спорта: обезбеђује 

остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, утврђених законом; утврђује спортске 

објекте и програме међународних спортских такмичења значајних за АП Војводину, оснива 

организације за обављање спортских делатности од интереса за АП Војводину и врши оснивачка 

права над њима; ближе уређује услове за обављање спортских делатности организација у области 

спорта и коришћење јавних спортских терена; утврђује путем којих се покрајинских спортских 

савеза задовољавају потребе и интереси грађана на територији АП Војводине, када је у једној 

спортској грани регистровано више покрајинских гранских спортских савеза и утврђује које спортске 

гране су посебно значајне за АП Војводину; води евиденције у области спорта; утврђује испуњеност 

услова за организовање спортских приредби и обезбеђује услове за рад, односно обављање 

делатности Покрајинског завода за спорт и медицину спорта и других организација у области 

спорта. 

 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину обавља извршне, стручне и развојне послове 

покрајинске управе и врши инспекцијски надзор над спровођењем прописа из области спорта. У 

областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад установа и јавних служби чији је 

оснивач АП Војводина. 

 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину прати и подржава рад удружења младих и за 

младе, савеза, као и локалних канцеларија за младе; оснива Савет за младе АПВ и координира 

његов рад, у складу са законом; припрема програме и предлаже мере за унапређивање положаја 

младих у складу са акционим планом политике за младе; подржава пројекте из области које су 

значајне за младе; предлаже установљавање награда из области спорта и омладине, награђује 

спортисте за остварене спортске резултате, додељује стипендије перспективним спортистима, те 

награђује даровиту и успешну децу и омладину у АП Војводини и континуирано подржава њихов 

развој. 
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Покрајински секретаријат за спорт и омладину у области спорта, у складу са законом, обавља 

поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. 

 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину обавља друге послове када му је то законом, 

покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено. 

 

 

Чланом 134. и 135. Закона о спорту ("Службени гласник РС", бр. 24/2011) утврђени су потребе 

и интереси Аутономне покрајине у области спорта на следећи начин: 

 

Члан 134. 

Потребе и интереси грађана у области спорта за чије се остваривање обезбеђују 

средства у буџету аутономне покрајине, у складу са овим законом, јесу: 

1) изградња, опремање и одржавање спортских објеката којима се доприноси развоју 

спорта на територији аутономне покрајине, односно обезбеђују услови за развој врхунског 

спорта на територији аутономне покрајине (спортски објекти од значаја за аутономну 

покрајину); 

2) промоција и подстицање бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена 

и особа са инвалидитетом, на територији аутономне покрајине; 

3) организација спортских такмичења од значаја за аутономну покрајину; 

4) стварање услова за развој врхунског спортског стваралаштва и унапређење квалитета 

рада са младим спортским талентима на територији аутономне покрајине; 

5) школска спортска такмичења на нивоу аутономне покрајине; 

6) делатност Покрајинског завода и других организација у области спорта чији је 

оснивач аутономна покрајина; 

7) активности покрајинских спортских савеза од значаја за аутономну покрајину; 

8) развој спортских грана које су од посебног значаја за аутономну покрајину; 

9) спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање) на 

нивоу аутономне покрајине и унапређење заштите здравља спортиста; 

10) стручно-спортски скупови, истраживачко-развојни и научно-истраживачки пројекти 

и издавање спортских публикација од значаја за аутономну покрајину; 

11) унапређивање стручног рада у организацијама у области спорта са територије 

аутономне покрајине; 

12) награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта у 

аутономној покрајини; 

13) стипендије за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно 

перспективних спортиста; 

14) прикупљање и дистрибуција података у области спорта од значаја за аутономну 

покрајину, укључујући периодична тестирања и праћење стања физичких способности деце, 

омладине и одраслих на територији аутономне покрајине; 

15) друге потребе и интереси грађана у области спорта од значаја за аутономну 

покрајину, које утврди аутономна покрајина преко својих органа. 

Подносилац програма којим се обезбеђује остваривање потреба и интереса грађана у 

аутономној покрајини не може за финансирање истих активности да конкурише и за средства 

од другог нивоа власти у Републици Србији. 

Члан 135. 

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом: 

1) обезбеђује остваривање потреба и интереса грађана у области спорта на територији 

аутономне покрајине из члана 134. овог закона; 

2) уређује и води евиденције у области спорта од значаја за аутономну покрајину; 

3) утврђује спортске објекте од значаја за аутономну покрајину; 
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4) обезбеђује услове за рад, односно обављање делатности Покрајинског завода и 

других организација у области спорта чији је оснивач аутономна покрајина; 

5) утврђује преко којих се покрајинских спортских савеза задовољавају потребе и 

интереси грађана на територији аутономне покрајине када је у једној спортској грани 

регистровано више покрајинских гранских спортских савеза и утврђује које спортске гране су од 

посебног значаја за аутономну покрајину; 

6) уређује ближе услове за коришћење јавних спортских терена на територији 

аутономне покрајине; 

7) врши инспекцијски надзор над спровођење овог закона на територији аутономне 

покрајине; 

Послови из става 1. тач. 6) и 7) овог члана врше се као поверени.  

 

7. ПОСТУПАЊЕ У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 

У вези са различитим областима рада који су условљени комплексношћу материје коју 

прати, у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину (у даљем тексту Секретаријат) се 

обављају студијско-аналитички, нормативно-правни, инспекцијски информатички, 

материјално-финансијски, документациони, статистичко-евиденциони, стручно-оперативни и 

административни послови. 

 

У области студијско-аналитичких послова, у Секретаријату се израђују информације, 

платформе и извештаји у вези надлежности у области спорта и омладинске политике као и за 

потребе рада Покрајинске владе, праћења рада међународних организација и институција, 

посебно европских интеграциј, израђују се информације, извештаји и други материјали за 

Покрајинску владу, или радно тело Скупштине у области: спорта и омладине. 

 

У области нормативно-правних послова, обављају се послови израде предлога аката које 

доноси Покрајинска влада или нацрта аката које доноси или усваја Скупштина АП Војводине, а 

који су из делокруга рада Секретаријата, давање мишљења на акте које припремају други 

покрајински органи, израда аката у вези са радом Секретаријата (Правилници и упутства), 

давање стручног мишљења у вези са актима спортских организација, савеза, организација 

младих и за младе итд. 

 

У области информатичко-документационих послова, обављају се послови прављења 

базе података из делокруга Секретаријата, а посебно базе спортских организација, спортских 

објеката, спортских центара на територији Покрајине, припрема и ажурирање података за 

интернет сајт Секретаријата и омогућавање доступности података и информација из активности 

и рада Секретаријата, подршка запосленима за рад на рачунарима, односно за коришћење 

апликација, сарадња са Управом за заједничке послове, ИТ сектором, и други информатички 

послови у циљу обављања задатака и послова Секретаријата, подршка и планирање подизања 

информационих капацитета у Покрајинским гранским савезима, омладинским удружењима 

итд. 

 

У области материјално-финансијских послова обављају се послови израде финансијског 

плана Секретаријата, извештаји о извршавању финансијског плана, финансијска документација 

за реализацију јавних набавки из средстава Секретаријата, припремају се захтеви за одобрење 

плаћања финансијских обавеза (ЗПО), припрема, контрола реализација и евидентирање 

документације у вези реализације свих финансијских обавеза из делокруга Секретаријата. 

 

У области статистичко-евиденционих послова воде се следеће евиденције: 

• Регистар Статута јединица локалне самоуправе са територије АПВ, са редовним 

• ажурирањем и праћењем измена и допуна; 
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• Евиденција о оствареној међуопштинској сарадњи (братимљење) јединица 

локалних 

• самоуправа, како са територије Републике Србије, тако и са општинама суседних 

• земаља; 

• Евиденција о избору органа јединица локалне самоуправе (одборнички састав 

• скупштина, скупштинске већине, избора председника општине, општинског већа); 

• Pokrajinski sekretarijat za meuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu 12.01.2015. 

• 20/77 

• Евиденција месне самоуправе (месне заједнице), са територије АПВ, по 

општинама; 

 

У области стручно-оперативних и административних послова води се и чува 

документација и обављају други послови везани за рад Секретаријата. 

8. ПРОПИСИ КОЈЕ СЕКРЕТАРИЈАТ ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ РАДУ  

 

1. Устав Републике Србије („Службени гласник РС‖ број 98/2006) 

2. Закон о спорту („Службени гласник РС" број 24/2011) 

3. Статут Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ‖ број 20/2014) 

4. Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 

РС" број: 99/09, 67/2012 – одлука Уставног суда број IУз-353/2009) 

5. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 

37/2014) 

6. Покрајинска уредба о утврђивању звања и занимања запослених у покрајинским 

органима и о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места 

(„Службени лист АПВ" број 24/2012 , 35/2012 и 16/2014) 

7. Одлука о употреби имена „Војводина" („Службени лист АПВ", број: 10/2005) 

8. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС", 

број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) 

9. Закон о радним односима у државним органима („Службени гласник РС", број 48/91, 

66/91, 44/98 – др.закон, 49/99 – др.закон, 34/2001, 39/2002) 

 

Акти које је донео Секретаријат 

 

 

1. Правилник о одобравању и финансирању пројеката и програма којима се остварују 

потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини ("Службени лист АПВ", бр. 

2/2015) 

2. Правилник о критеријумима категоризације спортских грана у АП Војводини 

 

3. Правилник о поступку доделе средстава у сектору омладине 

 

4. Правилник о стручном оспособљавању, стручном усавршавању и додатном образовању 

у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину бр. 116-151-40/2010 од 23.12.2010. 

 

9. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

 

У непосредном контакту са странкама, представници Секретаријата дају стручна мишљења о 

питањима из свог делокруга. 
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Решавање по захтевима спортских организација, савеза, друштава, установа, школа, јединица 

локалних самоуправа са територије АП Војводине, организација младих и за младе, када се 

захтеви односе на финансирање програма или пројеката из делокруга Секретаријата. 

 Давање сагласност на употребу имена "Војводина" у називу спортске организације. 

 

 

10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 Стручна мишљења по питањима из делокруга Секретаријата могу се давати 

непосредно у просторијама Секретаријата, телефонски или на писмени захтев. 

  

 Захтеви за финансирање пројеката или програма из делокруга Секретаријата 

достављају се на апликативним обрасцима у зависности од врсте пројеката чије финансирање 

се тражи. Обрасци се налазе на интернет сајту Секретаријата. На сајту се налази и Правилник о 

одобравању и финансирању програма и пројеката којима се остварују потребе и интереси 

грађана у области спорта у АП Војводини ("Сл. лист АПВ", 2/2015), а у коме су дефинисани 

субјекти, начин подношења захтева, критеријуми за одлучивање и поступак по одобреним и 

одбијеним предлозима пројеката, евалуација, извештаји о наменском утрошку средстава итд.  

 

Обрасци Правилник 

 

 У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о покрајинским административним 

таксама ("Сл. лист АПВ", бр. 20/09) подносиоци захтева су дужни приликом подношења захтева 

да плате таксу у износу од 220,00 динара (тарифни бр. 1), као и да након обавештења да је по 

захтеву позитивно решено, плате и таксу на решење у висини од 390,00 динара (тарифни бр. 5).  

 

 Наведене таксе се плаћају у готовом новцу путем поштанске упутнице: 

 

Прималац: Буџет АП Војводине 

Сврха: Покрајинска административна такса на захтев / на решење 

Износ: 220 / 390 динара  

Број рачуна: 840-1572845-61 позив на бр.   97   43-11301-0000-74223100 

 

 У поступку давања сагласности на употребу имена "Војводина" у називу спортске 

организације, уколико странка то није учинила приликом подношења захтева, позива се да 

уплати покрајинску административну таксу према таксеној тарифи на дан подношења 

захтева.  

 

 

11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

 

Решавање по захтевима за суфинансирање 

Секретаријат одлучује по појединачним захтевима спортских организација, као и омладинских 

организација, а који се односе на суфинансирање њихових активности и пројеката. 

Поред тога, Секретаријат одлучује и по захтевима за суфинансирање изградње, опремања и 

одржавања спортских објеката у АП Војводини.  

 

.....
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12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ЗА 2015. 

ГОДИНУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нови Сад, јануар 2015. године 
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На основу члана 32. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину («Сл. 

лист АПВ», број 53/14), дана 19.01.2015. године, Покрајинска секретарка за спорт и омладину доноси 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

Покрајинског секретаријата за спорт и омладину за 2015. годину 

 

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 

Приходи и примања Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у Покрајинској скупштинској одлуци о буџету 

Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину утврђени су у висини од 496.711.695,36 динара, а планирани су из 

следећих извора финансирања: 

 

Извори финансирања за раздео 14 глава 00 за ф-ју 810 

 
ПРОГРАМ 1301- РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА                                                                                401.711.695,36 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ                                                                                                                             

107.000.000,00 

 - 01 00 – Приходи из буџета                                                                                        107.000.000,00 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ                                  57.000.000,00 

 - 01 00 – Приходи из буџета                                                                                          57.000.000,00 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ                27.000.000,00                                                        

 - 01 00 – Приходи из буџета                                                                                          27.000.000,00 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 – АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР                            40.711.695,36 

 - 01 00 – Приходи из буџета                                                                                          40.711.695,36 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1006 – РАЗВОЈ, ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА У АП ВОЈВОДИНИ                                                                                                  

170.000.000,00 

 - 01 00 – Приходи из буџета                                                                                        170.000.000,00 

ПРОГРАМ 1302 – ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА                    95.000.000,00 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ                  40.000.000,00                                                                                            

 - 01 00 – Приходи из буџета                                                                                          40.000.000,00 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ВОЈВОЂАНСКОГ ОМЛАДИНСКОГ ЦЕНТРА И РАЗВИЈАЊЕ 

КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ                                                            18.000.000,00 

 - 01 00 – Приходи из буџета                                                                                          18.000.000,00 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ                  9.000.000,00                                                 

 - 01 00 – Приходи из буџета                                                                                           8.000.000,00 

 - 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица                                        1.000.000,00 
                  744131  – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа АП Војводина 

ПРОЈЕКАТ 4004 – ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ                               28.000.000,00 

 - 01 00 – Приходи из буџета                                                                                          28.000.000,00  

   

УКУПНО:                                                                                                                   496.711.695,36 

 

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА 

Приходи и примања Покрајинског завода за спорт и медицину спорта у Покрајинској скупштинској одлуци o буџету 

Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину утврђени су у висини од 65.160.162,67 динара, а планирани су из 

следећих извора финансирања: 

 

Извори финансирања за раздео 14 глава 01 за ф-ју 810 
ПРОГРАМ 1301- РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА                                                                                 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 – КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА 

СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ                                                                                             

 - 01 00 -  Приходи из буџета                                                                                         57.000.000,00  

 - 03 00 – Социјални доприноси                                                                                            30.000,00 
      771111 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода                                                                    

  - 04 00 -  Сопствени приходи буџетских корисника                                                          7.130.162,67 
                   742130 -  Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист буџета територијалних 

аутономија                                                                                                                                       6.980.162,67 

                  745131 – Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Војводина                                               150.000,00                                                               

  - 09 00 -  Примања од продаје нефинансијске имовине                                                    1.000.000,00 
                       823131 -  Приходи од продаје робе за даљу продају у корист нивоа АП Војводина                              1.000.000,00 

  

УКУПНО:                                                                                                                     65.160.162,67 

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14:                                                                          561.871.858,03  

 

II ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ И ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА 

ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА 

План расхода и издатака утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2015. годину износи 

561.871.858,03 динара и распоређен и приказан је у следећој табели за: 

- Покрајински секретаријат за спорт и омладину у износу од                                 496.711.695,36  
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- Покрајински завод за спорт и медицину спорта у износу од                                   65.160.162,67  

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА  

ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

У члану 42. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број 37/14) 

утврђена је надлежност Покрајинског секретаријата за спорт и омладину на следећи начин: 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину, у складу са законом и Статутом, обавља послове 

покрајинске управе у области спорта и омладине који се односе на припремање аката за Скупштину или 

Покрајинску влади којима се: уређују питања од покрајинског значаја у спорту, физичкој култури и у 

областима у вези са интересом младих; утврђују потребе и интереси грађана у области спорта; утврђују 

спортски објекти и програми међународних спортских такмичења од значаја за АП Војводину, оснивају и 

врше оснивачка права организација за обављање спортских делатности од интереса за АП Војводину; 

ближе уређују услови за обављање спортских делатности организација у области спорта и којима се 

уређују ближи услови коришћења јавних спортских терена, утврђује преко којих се покрајинских 

спортских савеза задовољавају потребе и интереси грађана на територији АП Војводине; води 

евиденције у области спорта; утврђује испуњеност услова за организовање спортских приредби и 

обезбеђује услове за рад, односно обављање делатности Покрајинског завода за спорт и медицину 

спорта и друге организације у области спорта. 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске 

управе и врше инспекцијски надзор ради спровођења прописа из области спорта. У областима из свог 

делокруга прати, надзире и помаже рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина. 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину прати и подржава рад удружења младих и за младе, 

савеза, као и Локалних канцеларија за младе; оснива и координира рад савета за младе АПВ, у складу са 

законом, припрема програме и предлаже мере за унапређење положаја младих у складу са акционим 

планом политике за младе; подржава пројекте из области које су од значаја за младе; предлаже 

установљавање награда из области спорта и омладине, награђује спортисте за остварене спортске 

резултате, додељује стипендије перспективним спортистима, те награђује даровиту и успешну децу и 

омладину у АП Војводини и континуирано подржава њихов развој. 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину у области спорта, у складу са законом, обавља поверене 

послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине. 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину обавља друге послове када му је то законом, 

покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено. 

 

 

ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИК 

 

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА 

У циљу унапређења и развоја стручног рада у организацијама у области спорта и стручног праћења 

стања у области спорта у Аутономној покрајини Војводини, основан је ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И 

МЕДИЦИНУ СПОРТА од стране Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 

Покрајински завод за спорт је дужан да активно учествује у спровођењу политике надлежних органа 

Покрајине у области спорта, преко својих органа врши надзор и остварује права у погледу обављања 

делатности због којих је Покрајински завод за спорт и медицину спорта основан у складу са законом, 

актима Покрајине и статутом Покрајинског завода за спорт и медицине спорта. 

Правни основ: 

Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник РС", број 

99/2009 и 67/12- одлука УС);  

Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта 

("Службени лист АПВ", број 10/2002 и 1/2012). 

 

 

ПРОГРАМ 1301  
 

РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА 
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У складу са позитивним прописима из области спорта и утврђеним надлежностима АП Војводине у овој 

области, Покрајински секретаријат за спорт и омладину своје активности и делокруг рада дефинисао је 

кроз један програм – Развој система спорта и 6 програмских активности усмерених на: изградњу 

спортских објеката и опремање и одржавање спортских објеката, посебно школских спортских објеката; 

промоцију и подстицање бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са 

инвалидитетом, на територији аутономне покрајине; организацију спортских такмичења од значаја за 

аутономну покрајину; развој и афирмацију школског спорта и организацију школских спортских 

такмичења на нивоу аутономне покрајине; активности покрајинских спортских савеза од значаја за 

аутономну покрајину; награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта у 

аутономној покрајини; стипендије за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно 

перспективних спортиста; инспекцијски надзор над спровођењем Закона о спорту и делатност 

Покрајинског завода за спорт и медицину спорта. 

Усвојена Стратегија развоја школског спорта у АП Војводини за период 2013-2017. године и пратећи 

Акциони план издвајају школски спорт као приоритет у набројаним активностима. Школски спорт који 

подразумева квалитетно физичко васпитање, разноврснију понуду ваннаставних спортских активности 

(спортских секција пре свега) и доступнији систем школских спортских такмичења, треба да омогући 

свим ученицима и ученицама основних школа правилно и здраво одрастање без обзира у ком делу 

Војводине живе. Интервенције у смислу изградње фискултурних сала, санирање постојећих и опремање 

функционалним справама и реквизитима, иницирање и покретање програма „Активне школе“ и 

стварање мрежа ових школа су неопходне за постизање циљева Стратегије усвојене једногласно од 

стране Скупштине АП Војводине 5. децембра 2013. године. 

„Спортски таленти Војводине“, стипендирање 50 најбољих кадета и јуниора у олимпијским спортовима и 

подршка стручном усавршавању њихових тренера, као и обезбеђивање квалитетних тренажних услова и 

учешћа на важним међународним такмичењима, 2015. године јесу други приоритет. Квалификационе 

норме, тражени резултати за учешће на ОИ у Бразилу 2016. године, обезбеђују се највећим делом у 

предолимпијској години. 

Тематски конкурси који афирмишу и унапређују спорт у АП Војводини, трећи су приоритет, а директно 

подржавају жене у спорту, организацију великих међународних такмичења, очување и неговање 

традиције спортских организација, унапређење тренажних и такмичарских услова војвођанских клубова, 

програме физичких и спортских активности намењених млађим узрасним категоријама у локалној 

заједници. 

 

 

                                       

                                        ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001  
 

            АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ 

 

УКУПНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1001 ИЗНОСЕ 107.000.000,00 ДИНАРА И 

РАСПОРЕЂЕНА СУ НА:  

 

472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                     15.000.000,00 

 4727 – Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 

                     15.000.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                              15.000.000,00 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину на основу члана 134. став 13. Закона о спорту планира 

стипендирање 50 перспективних спортиста кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско 

усавршавање на основу Закона о спорту и Правилника о одобравању и финансирању пројеката и 

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

Покрајински секретаријат за спорт и омладину планира средства за посебне награде за најуспешнија 

спортска остварења војвођанских спортиста  у 2015. години. Предвиђена је могућност да се 

једнократном новчаном помоћи награде појединци, екипе и њихови тренери за посебне резултате 

остварене у току календарске године на основу Закона о спорту и Правилника о одобравању и 

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

спорта у АП Војводини.   

На основу Одлуке о додели годишњих признања у области спорт средства ће се доделити најусшенијем 

спортисти, спортисткињи као и мушкој и женској екипи за остварене запажене спортске резултате у 

текућој години. 
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481 – Дотације невладиним организацијама                                           92.000.000,00 

 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама              92.000.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                                92.000.000,00 

Средства се опредељују за реализацију годишњих и посебних програма гранских савеза са територије 

Војводине (едукативни програм, развојни програм, кампови и припреме и набавка спортске опреме и 

реквизита) као и њихово функционисање, а према критеријумима утврђеним Правилника о одобравању 

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

спорта у АП Војводини. Ове програме на основу члана 39., став 2. Закона о утврђивању надлежности 

Аутономне покрајине Војводине покрајинском органу управе надлежном за послове спорта предлаже 

Спортски савез Војводине. Такође ће се кроз посебне програме гранских савеза финансирати: „Спортски 

таленти Војводине“ (подршка стручном усавршавању и ангажовању перспективних тренера, унапређење 

тренажних услова и реализација програма такмичења, припрема, тестирања и сл. промовисаних 

спортских талената Војводине пре свега у циљу квалификације на предстојећим ОИ у Бразилу 2016. 

године), „Кућа спорта“ (санација и опремања зграде у којој је седиште ССВ-а и већине гранских савеза) и 

слични програми иницирани од стране покрајинских гранских савеза. 

 

  

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 

 

АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ 

 

УКУПНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ AKТИВНОСТ 1002 ИЗНОСЕ 57.000.000,00 ДИНАРА И 

РАСПОРЕЂЕНА СУ НА: 

 

481 – Дотације невладиним организацијама                                           57.000.000,00 

 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама             57.000.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                                57.000.000,00 

У оквиру ове програмске активности планирана су средства за организацију међународних спортских 

приредби (такмичења и манифестације) на територији АП Војводине која ће се определити 

појединачним конкурсом. Поред тога, средства ће се у складу са Правилника о одобравању и 

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

спорта у АП Војводини определити за организацију спортских приредби (такмичења и манифестације) 

мањег обима, а у интересу промоције средине, спортске гране, афирмације спортиста и спортисткиња и 

сл., као и учешће на међународним спортским приредбама. Посебна пажња ће се усмерити ка 

пројектима у оквиру ДКМТ регионалне сарадње као и пројектима чији је циљ подстицање међународне 

и регионалне сарадње у области спорта са регијама са којима Аутономна покрајина Војводина има 

потписан споразум или протокол о сарадњи и пројекти који се тичу репрезентативног наступа спортиста 

АП Војводине.  

Планирана средства ће се појединачним конкурсом додељивати пројектима за афирмацију жена у 

спорту у смислу унапређења положаја жена као спортисткиња, стручњакиња у спорту и спортских 

стручњакиња. 

Средства ће се определити путем појединачног конкурса за суфинансирање пројеката за обележавање 

јубиларних годишњица. Пројекти треба да буду усмерени ка изради монографије, видео или цд 

презентације, организацији изложбе и слично; организацији свечаности, односно манифестацији 

спортско-културног карактера.  

Поред појединачних конкурса, средства ће се општим конкурсом који је отворен током целе године 

додељивати у складу са Правилника о одобравању и финансирању пројеката и програма којима се 

остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини за пројекте са циљем 

промоције и подстицања бављења грађана спортом посебно деце, омладине, жена и особа са 

инвалидитетом, спречавања негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање у 

спорту) и других активности којима се доприноси развоју спорта у АП Војводини.  

 

 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 
 

АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ 
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УКУПНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ КАТИВНОСТ 1003 ИЗНОСЕ 27.000.000,00 ДИНАРА И 

РАСПОРЕЂЕНА СУ НА: 

 

463 – Трансфери осталим нивоима власти                                              19.000.000,00 

 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти                    19.000.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                                19.000.000,00 

Након што је Скупштина АП Војводине усвојила Стратегију развоја школског спорта у АП Војводини 2013-

2017., а Покрајинска влада пратећи Акциони план, школски спорт добија примарно место у раду 

Секретаријата. Планирана средства ће се определити појединачним конкурсом (Активан распуст) 

посебно за активности током летњег и зимског распуста. Школски распусти (летњи и зимски), добар су 

период за реализацију креативно едукативних активности, када је добра прилика да се школе у сарадњи 

са локалном заједницом, родитељима, институцијама и невладиним сектором потруде да понуде 

посебне програме својим ученицима и на квалитетан начин оплемене период без редовне наставе. 

Такође, овај период идеалан је за промоцију здравих стилова живота, повећањем физичке активности 

деце и младих, упознавање и упражњавање не традиционалних спортова и физичких активности, 

односно могућност стицања основне моторичке писмености садржајима базичних и колективних 

спортова. Средства ће се усмерити за пројекте у складу са Акционим планом спровођења стратегије 

развоја школског спорта у АП Војводини, проширење понуде ваннаставних активности школског спорта, 

евалуацију и мониторинг саме Стратегије и др. 

 

481 – Дотације невладиним организацијама                                           8.000.000,00 

 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама          8.000.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                                8.000.000,00 

Планирана средства ће се определити за реализацију школских спортских такмичења на нивоу 

Покрајине, посебно програма „Школски спорт плус“, наставак реализације програма „Активне школе“ 

као и примену Акционог плана и реализацију њиме предвиђених активности у 2015. години,  од стране 

Савеза за школски спорт Војводине, Друштва педагога физичког васпитања Војводине и других спортских 

и струковних удружења.  

 

 

 

 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 
 

АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР 

 

УКУПНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ КАТИВНОСТ 1005 ИЗНОСЕ 40.711.695,36 ДИНАРА И 

РАСПОРЕЂЕНА СУ НА: 

 

411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                           24.719.792,08  

           4111 – Плате, додаци и накнаде запослених                                              24.719.792,08 

01 00 Приходи из буџета                                                                             24.719.792,08                                                                                                                             

У оквиру ове позиције планирана су средства за бруто плате и додатке запослених према важећим 

законским прописима према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Секретаријату, а  у складу са Покрајинском уредбом о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим 

примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине и 

Покрајинском скупштинском одлуком о платама лица које бира Скупштина Аутономне покрајине 

Војводине. 

 

412 – Социјални доприноси на терет послодавца                                   4.424.842,78                     

4121 – Допринос за ПИО  у износу од                                             2.966.375,05  

4122 – Допринос за здравствено осигурање у износу од              1.273.069,29  

4123 – Допринос за незапосленост у износу од                                185.398,44  

01 00 Приходи из буџета                                                                                4.424.842,78 

Средства су планирана за социјалне доприносе који су рачунати на бруто основицу плате, а састоје се из 

доприноса за ПИО, доприноса за здравствено осигурање и доприноса за незапосленост. 

 

413 - Накнаде у натури                                                                                  313.396,35 

 4131 – Накнаде у натури                                                                       313.396,35 

01 00 Приходи из буџета                                                                                     313.396,35 

Средства су планирана за превоз запослених на посао и са посла, тј. за месечну маркицу, за пакетиће 

деци запослених радника и остале накнаде у натури. 
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414 - Социјална давања запосленима                                                      1.180.523,10 

4141 – Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова    

        

300.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                                  300.000,00                                                                                                                             

Средства су намењена у случају одсуствовања с посла услед породиљског боловања, боловања 

запослених преко 30 дана и инвалидности рада другог степена.    

          4143 -  Отпремнине и помоћи                                                             830.523,10 

01 00 Приходи из буџета                                                                                   830.523,10 

Средства су намењена запосленима на име отпремнине приликом одласка у пензију, помоћи у случају 

смрти запосленог или члана уже породице и друге отпремнине и помоћи. Средства су планирана и за 

исплату отпремнине запосленима на основу Програма Владе РС за смањење броја запослених у 2015. 

години 

4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи 

запосленом                                                         50.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                                    50.000,00 

Средства су намењена за помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице и друге 

помоћи. 

 

415 - Накнаде трошкова за запослене                                                      1.495.354,00 

 4151 – Накнаде трошкова за запослене                                         1.495.354,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                                1.495.354,00 

Средства су планирана за накнаде запосленима за превоз на посао и са посла који се исплаћује у 

готовини и друге накнаде. 

 

416 – Награде запосленима и остали посебни расходи                             117.481,00 

 4161 - Награде запосленима и остали посебни расходи                 117.481,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                                   117.481,00 

Средства су планирана за исплату јубиларних награда запосленима који за то остваре право. 

 

421 - Стални трошкови                                                                                     77.000,00 

4214 – Услуге комуникација                                                               70.000,00  

01 00 Приходи из буџета                                                                                     70.000,00 

Средства су планирана за услуге телефона, телекса и телефакса, услуге мобилних телефона, интернета и 

остале сталне трошкове. 

4219 – Остали трошкови                                                                       7.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                                      7.000,00 

Средства су планирана за РТВ претплату и остале трошкове. 

                                                                     

422 - Трошкови путовања                                                                          1.000.000,00 

4221 – Трошкови службених путовања у земљи                          1.000.000,00  

01 00 Приходи из буџета                                                                                1.000.000,00 

Средства су планирана за трошкове дневница (исхране) на службеном путу, трошкове превоза и 

трошкове смештаја на службеном путу, накнаде за употребу сопственог возила и остале трошкове 

превоза на пословним путовањима у земљи.   

4223 – Трошкови путовања у оквиру редовног рада                           500,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                                          500,00 

Планирана су иницијална средства. 

4229 – Остали трошкови транспорта                                                        500,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                                          500,00 

Планирана су иницијална средства. 

  

423 - Услуге по уговору                                                                                3.259.540,00 

4231 – Административне услуге                                                           61.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                                      61.000,00 

Средства су планирана за услуге превођења, секретарске услуге и остале административне услуге. 

4232 – Компјутерске услуге                                                              200.000,00  
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01 00 Приходи из буџета                                                                                  200.000,00 

Средства су планирана за услуге одржавања рачунара и остале компјутерске услуге. 

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених                  100.000,00  

01 00 Приходи из буџета                                                                                   100.000,00 

Средства су планирана за услуге образовања и усавршавања запослених, за котизације за семинаре, 

стручна саветовања, учешће на сајмовима, издатке за полагање стручног испита и друге издатке за 

стручно образовање. 

4234 – Услуге информисања                                                            800.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                                  800.000,00 

Средства су планирана за услуге информисања јавности, услуге рекламирања, објављивање тендера и 

конкурса, медијске услуге, услуге штампања и др. Средства су потребна за медијске услуге, како би се на 

адекватан начин промовисале активности Секретаријита везано за одређене пројекте. 

4235 – Стручне услуге                                                                     1.598.540,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                               1.598.540,00 

Средства су планирана за ангажовање људи који ће својом стручношћу помоћи у реализацији пројеката 

које Секретаријат планира да реализује.  

4237 – Репрезентација                                                                      400.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                                   400.000,00 

Средства су планирана за набавку поклона које Секретаријат планира да додели ученицима основних и 

средњих школа и њиховима менторима који остваре запажене резултате у земљи и иностранству у 

области уметности, науке, технике и спорта, као и војвођанским спортистима за остварене врхунске 

спортске резултате на међународним такмичењима, као и израду статуа „Вихор“ која се додељује 

најбољим спортистима у Војводини у четири категорије.Средства су планирана за набавку рекламног 

материјала  за промоцију активности и пројеката Секретаријата.  

4239 – Остале опште услуге                                                               100.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                                   100.000,00 

Средства су планирана за услуге штампања рекламног материјала који ће се у току године додељивати у 

сврху реализације и промоције Секретаријата и за друге опште услуге. 

 

424 – Специјализоване услуге                                                                          1.000,00           

4242 – Услуге образовања, културе и спорта                                         500,00  

01 00 Приходи из буџета                                                                                         500,00 

Планирана су иницијална средства. 

4249 – Остале специјализоване услуге                                                   500,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                                         500,00  

Планирана су иницијална средства. 

 

426 – Материјал                                                                                              221.000,00 

4261 – Канцеларијски материјал                                                         20.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                                     20.000,00 

Средства су планирана за набавку канцеларијског материјала. 

4263 – Материјал за образовање и усавршавање запослених       200.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                      200.000,00 Средства су планирана за 

набавку стручне литературе за редовне потребе запослених и образовање запослених као и за материјал 

за образовање. 

4266 – Материјал за образовање културу и спорт                                  500,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                          500,00 Планирана су иницијална 

средства. 

4269 – Материјал за посебне намене                                                       500,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                                        500,00 

Планирана су иницијална средства. 

 

465 – Остале дотације и трансфери                                                          3.645.766,05 

4651 – Остале текуће дотације и трансфери                                3.645.766,05 

01 00 Приходи из буџета                                                                                3.645.766,05 

Средства су планирана за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о 

професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. 
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Средства су планирана за  уплату разлике између укупног износа плате применом основице која није 

умањена и укупног износа плате применом умањене основице на основу Закона о привременом 

уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код 

корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14). 

 

482 – Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом                   

                                                                                                                              4.000,00                                                     

4821 – Остали порези                                                                            1.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                                      1.000,00 

Средства су планирана за плаћање пореза на робу, услуге и остале порезе. 

4822– Обавезне таксе                                                                             2.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                                      2.000,00 

Средства су планирана за плаћање републичких, покрајинских, градских, општинских и судских такси. 

4823– Новчане казне и пенали                                                              1.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                                      1.000,00 

Средства су планирана за плаћање републичких казни и пенала, покрајинских, градских и општинских 

казни.  

 

483 – Новчане казне и пенали по решењу судова                                          1.000,00 

4831– Новчане казне и пенали по решењу судова                              1.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                                      1.000,00 

Средства су планирана за плаћање казни и пенала по решењу судова. 

 

515 – Нематеријална имовина                                                                      250.000,00  

5151 – Нематеријална имовина                                                        250.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                                  250.000,00 

Средства су планирана за набавку компјутерских софтвера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1006 
 

РАЗВОЈ , ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА У АП ВОЈВОДИНИ 

 

УКУПНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ КАТИВНОСТ 1006 ИЗНОСЕ 170.000.000,00 ДИНАРА И 

РАСПОРЕЂЕНА СУ НА: 

 

463 – Трансфери осталим нивоима власти                                          100.000.000,00 

 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти                   10.000.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                              10.000.000,00 

Средства су планирана за суфинасирање унапређења спортске инфраструктуре са приоритетом на 

опремању и одржавању фискултурних сала, а у складу са Стратегијом развоја школског спорта у АП 

Војводини за период 2013-2017. Повећана појава гојазности и деформитета кичменог стуба и стопала 

код деце предшколског и школског узраста, како су показала истраживања урађена приликом израде 

Стратегије, у директној је вези са недостатком физичке активности. Стога је поред унапређења 

инфраструктуре, важно радити на унапређењу квалитета саме наставе физичког васпитања набавком 

функционалних спортских справа и реквизита и допуном и иновирањем програма саме наставе и 

ваннаставних садржаја у васпитно образовним установама.  

4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти             90.000.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                              90.000.000,00 

Средства су планирана за инвестициона улагања у спортску инфраструктуру односно за суфинансирање 

изградње, опремања и одржавања (санација, адаптација и реконструкција), спортских објеката при 
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школама и другим васпитно образовним установама, отворених спортских терена и других објеката 

намењених вежбању како би се стекли што адекватнији услови за бављење физичком активношћу. 

Такође, по новој законској регулативи немогуће је да спортски објекат добије употребну дозволу ако 

нема прилазе за особе са инвалидитетом. С обзиром да већина постојеће инфраструктуре нема решен 

тај проблем, а и у циљу промоције и подстицаја за бављење спортом особа са инвалидитетом одређена 

средства ће се усмерити за финансирање обезбеђивања прилаза спортским објектима од јавног значаја.  

 

481 – Дотације невладиним организацијама                                         70.000.000,00 

 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама             70.000.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                              70.000.000,00 

Средства ће бити усмерена за опремање и одржавање (санација, адаптација и реконструкција) спортских 

објеката које користе спортске организације (клубови) са територије АП Војводине.  

Средства су такође планирана за суфинансирање опремања и одржавања регионалних 

специјализованих тренажних центара за спортске гране које представљају покрајински интерес. 

Анализом стања школске спортске инфраструктуре утврђено је да су школе које немају фискултурну салу 

најугроженије по питању реализације наставе физичког васпитања и ваннаставних активности. Одређена 

средства усмериће се за набавку функционалних справа и реквизита намењених тим школама у сарадњи 

са кровним савезом – Савезом за школски спорт Војводине. 

Правилника о одобравању и финансирању пројеката и програма којима се остварују потребе и 

интереси грађана у области спорта у АП Војводини ближе су дефинисани критеријуми за расподелу 

ових средстава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ 1302 

 
ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА 

 

Млади су у развијеним земљама света промовисани у све важнији друштвени ресурс, посебно због 

чињенице вишедеценијског тренда старења становништва. Због оваквог тренда, младе би требало 

посматрати и као релативно редак ресурс. Они су због својих специфичности онај сегмент популације 

који представља један од најосетљивијих сеизмографа друштвених промена. ЕУ Стратегија за младе 

(2010-2018)
1
 не користи званичну дефиницију за одређени период у животу када се особа сматра 

младом, већ ова дефиниција варира од државе до државе, у зависности од степена друштвено-

економског развоја, док је Законом о младима Републике Србије дефинисано је да се младим особама 

сматрају лица од петнаест до тридесет година старости. У Аутономној покрајини Војводини од 1.957.585 

становника укупан број младих узраста од 15-29 је 386,451 или 19,74%. Млади људи узраста од 15-19 

година заузимају 5,97 % или 116.929, они узраста од 20-24 година заузимају 6,66 % или 130.462, а млади 

узраста од 25-29 година заузимају 7,1 % или 139.060 младих. У АП Војводини, омладинска политика се 

базира на приступу младима као ресурсу. Дакле, задовољавање потреба младих, а кроз решавање 

њихових проблема и то актуелних, суштинских проблема у времену садашњем, јер свако друго 

позивање и очекивање од њих да у будућности поведу друштво напред, било би само декларативног 

карактера. Младе смо препознали као партнере државном органу, те је Покрајински секретаријат за 

спорт и омладину створио свеобухватан и системски приступ који омогућава укључивање свих 

релевантних актера у стварању услова за развој младих у креирање, имплементацију и праћење 

омладинске политике. 

Како би унапредили положај младих у АП Војводини, Покрајински секретаријат за спорт и омладину од 

2005. године реализује Акциони план политике за младе. Израда и реализација овог документа 

предвиђена је Законом о младима РС. Ефикасно спровођење омладинске полике реализује се 

посредством општег конкурса за суфинансирање пројеката из области омладине који траје током целе 
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године. Осим тога стратешки приоритети омладинске политике у оквиру омладинског сектора су 

подршка функционисању Војвођанског омладинског центра, здравље, односно подизање свести младих 

о репродуктивном здрављу, као и подршка даровитим младима – Фонд за таленте и награђивање 

младих који су постигли врхунске научне, литерарне, техничке и уметничке резултате на такмичењима у 

земљи и иностранству– лауреати АПВ. 

 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 

 

ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ 

 

УКУПНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ КАТИВНОСТ 1001 ИЗНОСЕ 40.000.000,00 ДИНАРА И 

РАСПОРЕЂЕНА СУ НА: 

 

463 – Трансфери осталим нивоима власти                                              8.000.000,00 

 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти                     8.000.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                                8.000.000,00 

Средства су планирана за реализацију активности из Акционог плана политике за младе у АП 

Војводини за период 2015–2020, кроз пројекте локалних сампуоправа, установа, институција, завода, 

канцеларија за младе из различитих области (образовање, запошљавање, здравље, култура и слободно 

време, активизам, мобилност и информисање, екологија и др.)  чији пројекти испуне услове дате 

конкурсом.  

Средства су планирана и за реализацију појединачног конкурса за превенцију насиља и дискриминације 

наручито вршњачког и интернет (cyber) насиља.  

 

481 – Дотације невладиним организацијама                                         32.000.000,00 

 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама             32.000.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                              32.000.000,00 

Средства су планирана за реализацију активности из  Акционог плана политике за младе у АП 

Војводини за период 2015–2020, кроз пројекте уружења младих и за младе из различитих области 

(образовање, запошљавање, здравље, култура и слободно време, активизам, мобилност и 

информисање, екологија и др.) чији пројекти испуне услове дате конкурсом.  

Средства су планирана и за реализацију Конкурса за превенцију насиља и дискриминације, обзиром да 

је безбедност младих у њиховом најнепосреднијем окружењу, као и на друштвеним мрежама, акутни 

проблем.  

  

 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 
 

ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ВОЈВОЂАНСКОГ ОМЛАДИНСКОГ ЦЕНТРА И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА 

ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ 

 

УКУПНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ КАТИВНОСТ 1002 ИЗНОСЕ 18.000.000,00 ДИНАРА И 

РАСПОРЕЂЕНА СУ НА: 

 

463 – Трансфери осталим нивоима власти                                            10.000.000,00 

 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти                   10.000.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                              10.000.000,00 

Средства у оквиру ове програмске активности планирана су за реализацију програма „Војвођански 

омладински центар“ који подразумева: организовање и реализацију једнодневних и вишедневних  

семинара, тренинга, едукација у области: образовања, запошљавања, здравља младих, културе и 

слободног времена, активног укључивања младих у друштво, волонтеризма, мобилности и 

информисања, екологије, безедности младих и социјалне политике према младима; подршку 

омладинским иницијативама и пројектима; мобилности младих кроз локалне и међународне активности 

са димензијом неформалног образовања као што су размене младих, волонтерски рад; иницијатива 

младих и реализација регионалних и међународних пројеката за младе; обезбеђивање и размена 

свеобухватних и увремењених информација; одржавање формалних и неформалних састанака и 

тренинга; промоција волонтеризма; информисање о пројектима, семинарима, тренинзима у земљи и 
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иностранству; посебно подршка у суфинансирању пројеката одобрених од стране Европске Комисије и 

укључивање у европске токове.  

Средства су планирана за развијање капацитета актера омладинске политике кроз санацију, адаптацију и 

опремање омладинских и културних домова, а реализоваће се путем појединачног конкурса. С обзиром 

да је један од основних  проблеме са којима се суочавају млади, а то је недостатак простора за младе, 

односно неусловност тих простора наручито у мањим насељеним местима неопходно је унапредити 

постојеће просторе и привести их намени и на тај начин ревитализовати рад аматерских позоришта 

младих, културних и уметничких активности младих. Евалуациони показатељи претходног Акционог 

плана за младе ставили су у фокус управо реконструкцију простора за младе, било да у оквиру њих 

функционишу удружења младих и за младе (нпр. омладински клубови, инфо-клубови и сл.) или се ради 

о просторима у оквиру установа (нпр. културе) које је неопходно реконструисати.  

 

481 – Дотације невладиним организацијама                                           8.000.000,00 

 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама               8.000.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                       8.000.000,00 

Средства су планирана за развијање капацитета актера омладинске политике кроз санацију, адаптацију и 

опремање радног простора омладинских организација и организација за младе, а реализоваће се путем 

појединачног конкурса. С обзиром да је један од основних  проблеме са којима се суочавају млади 

недостатак простора за њихове активности, односно неусловност тих простора неопходно је санирати, 

адаптирати и опремити постојеће просторе и привести их намени. Евалуациони показатељи претходног 

Акционог плана за младе ставили су у фокус управо реконструкцију простора за младе, било да у оквиру 

њих функционишу удружења младих и за младе (нпр. омладински клубови, инфо-клубови и сл.) или се 

ради о просторима у оквиру установа (нпр. културе) које је неопходно реконструисати.  

 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 
 

ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ 

 

УКУПНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ КАТИВНОСТ 1003 ИЗНОСЕ 8.000.000,00 ДИНАРА И 

РАСПОРЕЂЕНА СУ НА: 

 

463 – Трансфери осталим нивоима власти                                              5.000.000,00 

 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти                     5.000.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                   5.000.000,00                                                                                                

У оквиру ове програмске активности Покрајински секретаријат за спорт и омладину је предвидео 

средства за програм „Фонд за таленте“, намењена афирмисаним талентима у циљу подршке и 

обезбеђивања њиховог континуитета рада и успеха, побољшавању услова за њихов рад и напредовање. 

Средства су намењена за припрему и одлазак на такмичења, побољшање услова за рад, усавршавање, 

набавку посебних учила, опреме, инструмената и сл.; за студијска и стручна усавршавања у земљи и 

иностранству. 

 

472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                       4.000.000,00 

 4727 – Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 

                           3.000.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                   3.000.000,00                                                                                                                                                                                         

Средства ће се такође усмерити за доделу награда даровитој деци, ученицима, њиховим менторима које 

сваке године Секретаријат додељује на основу Одлуке о награђивању даровитих ученика основних и 

средњих школа.   

Покрајински секретаријат за спорт и омладину, у циљу подстицања даровитости, промоције правих 

вредности и друштвеног признања, једном годишње награђује младе таленте и лауреате. Награде 

добијају ученици и ученице основних и средњих школа  који су постигли врхунске резултате на 

такмичењима у земљи и иностранству у области науке, технике, језика и књижевности и уметности.   

         4727 – Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 

                           1.000.000,00 

08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица                       1.000.000,00 

Средства су планирана као донација од физичких и правних лица која ће бити усмерена за најуспешније 

даровите ученике и њихове менторе који остваре запажене резултате у 2015. години у области науке, 

технике, језика и књижевности, уметности и др. 

 



Покрајински секретаријат за спорт и омладину • ИНФОРМАТОР О РАДУ • јануар 2015.

 

 24

 

 

ПРОЈЕКАТ 4004 

 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ 

 

УКУПНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ 4004 ИЗНОСЕ 28.000.000,00 ДИНАРА И РАСПОРЕЂЕНА СУ 

НА: 

 

463 – Трансфери осталим нивоима власти                                            28.000.000,00 

 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти                   28.000.000,00 

01 00 Приходи из буџета                                                                              28.000.000,00 

Средства су планирана за реализацију пројекта под називом ’’Здравствено васпитање о 

репродуктивном здрављу’’ који има за циљ подизање свести о значају самог репродуктивног здравља 

код средњошколске популације у Војводини. Пројектом ће ове године, бити обухваћене следеће 

активности: истраживања (наставак) о „Пре-интерветном и пост-интервентом анкетном истраживању 

знања, ставова и понашања у вези са реподуктивним здрављем на узорку других разреда средњих 

школа са територије АП Војводине“, израда „Речника репродуктивног здравља“, обука нових едукатора 

и реализација програма у средњим школа изабраних путем Конкурса за реализацију овог пројекта. 

Пројекат подразумева и пратеће истраживање и мониторинг пројекта у сарадњи са Институтом за јавно 

здравље Војводине и другим стручним институцијама.  

 

 

Раздео 14 Глава 01              ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД  

 

ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

 

ПРОГРАМ 1301 – РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 - КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА 

АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ 

Ф-ЈА – 810 – Услуге рекреације и спорта 

 

УКУПНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1004 ИЗНОСЕ 65.160.162,67 ДИНАРА И 

РАСПОРЕЂЕНА СУ НА: 

 

411 - ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)    30.121.050,05 динара  

         4111 – Плате, додаци и накнаде запослених износе      30.121.050,05 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                  27.621.050,05 динара 

  Средства су планирана за бруто плате и додатке запослених.  

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                   2.500.000,00 динара 

  Средства су планирана за бруто плате и додатке запослених. 

У оквиру ове позиције планирана су средства за бруто плате и додатке запослених 

према важећим законским прописима. 

         

412 – СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА          5.391.667,96 динара                    

          4121 –  Допринос за ПИО                                                   3.589.526,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                    3.314.526,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                      275.000,00 динара 

          4122 – Допринос за здравствено осигурање                    1.576.234,08 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                    1.422.484,08 динара  

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                     153.750,00 динара 

          4123 – Допринос за незапосленост                                      225.907,88 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       207.157,88 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        18.750,00 динара                                        

               Средства су планирана за социјалне доприносе на бруто основицу плате, а састоје се из 

доприноса за ПИО, доприноса за здравствено осигурање  и доприноса за незапосленост. 

 

413 – НАКНАДЕ У НАТУРИ                                                                480.000,00 динара 
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          4131 – Накнаде у натури                                                       480.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       430.000,00 динара 

Средства су планирана за исплату трошкова превоза на посао и са посла (маркице за 

превоз); за трошкове паркирања службених аутомобила и за новогодишње пакетиће за децу радника 

запослениx у Заводу и др.  

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        50.000,00 динара 

  Средства су планирана за исплату трошкова превоза на посао и са посла (маркице за 

превоз) и за трошкове  поклона за децу запослениx.          

 

414 - СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                1.221.425,68 динара 

4141 – Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 

                                                                                                  130.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       100.000,00 динара 

Средства су планирана за исплату боловања преко 30 дана на терет фонда.  

03 00 Социјални доприноси                                                                     30.000,00 динара 

  Средства су планирана за исплату боловања преко 30 дана на терет фонда. 

          4143 -  Отпремнине и помоћи                                               951.425,68 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       921.425,68 динара 

Средства су планирана за исплату отпремнине запосленима, помоћ у случају смрти 

запосленог или члана уже породице и друге отпремнине и помоћи. 

                    Средства су планирана и за исплату отпремнине запосленима на основу Програма Владе РС за 

смањење броја запослених у 2015. години 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        30.000,00 динара 

Средства су планирана за исплату помоћи у случају смрти запосленог или члана уже 

породице. 

4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице                                                                                                                             

140.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       120.000,00 динара 

Средства су планирана за исплату помоћи у медицинском лечењу запослених или 

чланова уже породице. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        20.000,00 динара 

Средства су планирана за исплату помоћи у медицинском лечењу запослених или 

чланова уже породице. 

 

415 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                1.202.037,38 динара             4151 – Накнаде 

трошкова за запослене                           1.202.037,38 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                    1.122.037,38 динара 

Средства су планирана за накнаде запосленима за превоз на посао и са посла који се 

исплаћује у готовини и друге накнаде. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        80.000,00 динара 

Средства су планирана за накнаде запосленима за превоз на посао и са посла који се 

исплаћује у готовини и друге накнаде. 

 

416 - НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ    400.000,00 динара 

         4161 – Награде, бонуси и остали посебни расходи              400.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       350.000,00 динара 

  Средства су планирана за исплату јубиларних награда запосленима у на основу члана 

85. Правилника о раду Покрајинског завода за спорт и медицину спорта. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        50.000,00 динара 

          Средства су планирана за исплату јубиларних награда запосленима у на основу члана 85. 

Правилника о раду Покрајинског завода за спорт и медицину спорта. 

 

421 - СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                              5.365.108,15 динара 

 4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга   230.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       150.000,00 динара 

  Средства су планирана за трошкове платног промета и банкарских услуга. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        80.000,00 динара 

Средства су планирана за трошкове платног промета и банкарских услуга. 

 4212 -  Енергетске услуге                                                   1.835.108,15 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                    1.755.108,15 динара 
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  Средства су планирана за трошкове електричне енергије, грајања и др. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        80.000,00 динара 

Средства су планирана за трошкове електричне енергије, грајања и др 

 4213 – Комуналне услуге                                                       555.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       450.000,00 динара 

                    Средства су планирана за услуге водовода и канализације, услуге чишћења и друге комуналне 

услуге. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                      105.000,00 динара 

Средства су планирана за услуге водовода и канализације, услуге чишћења и друге 

комуналне услуге. 

 4214 – Услуге комуникација                                                 570.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       500.000,00 динара 

  Средства су планирана за трошкове телефона, телефакса, интернета, мобилних 

телефона и друге услуге комуникација. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        70.000,00 динара 

Средства су планирана за трошкове телефона, телефакса, интернета, мобилних 

телефона и друге услуге комуникација. 

 4215 – Трошкови осигурања                                              1.350.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                    1.042.337,33 динара 

  Средства су планирана за трошкове осигурања радника у случају повреде на раду, 

осигурања имовине и каско осигурање службених аутомобила. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                      307.662,67 динара 

 4216 – Закуп имовине и опреме                                           800.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       750.000,00 динара 

  Средства су планирана за закуп имовине и опреме. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        50.000,00 динара 

Средства су планирана за закуп имовине и опреме. 

 4219 – Остали трошкови                                                          25.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                           5.000,00 динара 

Средства су планирана за остале непоменуте трошкове. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        20.000,00 динара 

 

422 - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                        1.180.000,00 динара 

4221 - Трошкови службених путовања у земљи                 790.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       750.000,00 динара 

Средства су планирана за трошкове дневница на службеном путу, трошкове превоза, 

трошкове смештаја на службеном путу, накнаде за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе 

и остале трошкове за службена путовања у земљи. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                       40.000,00 динара 

Средства су планирана за трошкове дневница на службеном путу, трошкове превоза, 

трошкове смештаја на службеном путу, накнаде за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе 

и остале трошкове за службена путовања у земљи. 

 4222 – Трошкове службених путовања у иностранство     390.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       350.000,00 динара 

  Средства су планирана за трошкове девизних дневница, трошкове превоза, трошкове 

смештаја и остале трошкове везане за службена путовања у иностранство. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        40.000,00 динара  

Средства су планирана за трошкове девизних дневница, трошкове превоза, трошкове 

смештаја и остале трошкове везане за службена путовања у иностранство. 

 

423 - УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                             3.850.000,00 динара 

         4231 – Административне услуге                                            450.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       450.000,00 динара 

   Средсрва су планирана за услуге превођења и остале административне услуге. 

         4232 - Компјутерске услуге                                                     720.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       650.000,00 динара 

Средства су планирана за допуну програмске документације као и за одржавање 

постојеће софтверске апликације. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        70.000,00 динара 
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  Средства су планирана за одржавање софтвера за зараде, робно књиговодство и 

књиговодство основних средстава. 

         4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених       400.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       200.000,00 динара 

Средства су планирана за специјализацију, стручно оспособљавање радника Завода, као 

и учешће на семинарима, симпозијумима и спортским трибинама. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                      200.000,00 динара 

Средства су планирана за специјализацију, стручно оспособљавање радника Завода, као 

и учешће на семинарима, симпозијумима и спортским трибинама. 

         4234 - Услуге информисања                                                   620.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       540.000,00 динара 

Средства су планирана за штампање часописа ''Актуелно у пракси'' као и штампање 

стручне литературе за оспособљавање тренера. Покрајински завод за спорт и медицину спорта сваке 

године објављује Информатор о раду Покрајинског завода за спорт, па тако и у 2015. години планира да 

објави Информатор о раду Завода и Омладинског насеља ''Летенка'' на Летенци. Такође је планирано и 

рекламирање путем јавних медија (радио, телевизија, писани медији).  

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        80.000,00 динара 

Средства су планирана за штампање информатора о раду Завода и друге штампарске 

услуге. 

           4235 - Стручне услуге                                                            480.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       400.000,00 динара 

Средства су планирана за правне услуге. Део средстава намењен је за трошкове чланова 

Управног и Надзорног одбора као и за друге стручне услуге. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        80.000,00 динара 

Средства су планирана за исплату накнада члановима Надзорног одбора као и за 

трошкове ангажовања радника на привременим и повременим пословима у Заводу и Омладинском 

насељу „Летенка“. 

         4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство                   250.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       200.000,00 динара 

Средства су планирана за прање веша у Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        50.000,00 динара 

Средства су планирана за прање веша у Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци. 

         4237 – Репрезентацију                                                            250.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       200.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        50.000,00 динара 

         4239 - Остале опште услуге                                                    680.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       600.000,00 динара 

  Средства су планирана за исплату накнада за остале услуге ради несметаног 

функционисања Завода као и реализације активности и пројеката. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        80.000,00 динара 

Средства су планирана за исплату накнада за остале услуге ради несметаног 

функционисања Завода као и реализације активности и пројеката. 

 

424 - СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                2.885.000,00 динара 

         4242 – Услуге образовања, културе и спорта                       480.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       400.000,00 динара 

  Средства су планирана за исплату накнада за одржавање стручних предавања.  

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        80.000,00 динара 

Средства су планирана за исплату накнада за одржавање стручних  предавања. 

         4243 – Медицинске услуге                                                      470.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       450.000,00 динара 

Средства су планирана за санитарне и систематске прегледе радника запослених у 

Заводу.  

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        20.000,00 динара 

         4245 – Услуге одржавања националних паркова и природних површина   

                                                                                                         1.900.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                    1.800.000,00 динара 

Средства су планирана за одржавање националних паркова и природних површина. На 

основу накнаде за коришћење земљишта у обавези смо да ЈП «Национални парк Фрушка Гора» плаћамо 

накнаду за коришћење природног добра Омладинског насеља «Летенка» на Летенци, а на основу 
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Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парк Фрушка Гора („Службени 

гласник РС, бр. 100/2010) 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                      100.000,00 динара                                                                                                                             

Средства су планирана за одржавање националних паркова и природних површина. На 

основу накнаде за коришћење земљишта у обавези смо да ЈП «Национални парк Фрушка Гора» плаћамо 

накнаду за коришћење природног добра Омладинског насеља «Летенка» на Летенци.  

         4246 – Услуге очувања животне средине и геодетске услуге                 

                                                                                                               35.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                         15.000,00 динара 

  Средства су планирана за плаћање накнаде за екологију и др. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        20.000,00 динара 

  Средства су планирана за трошкове исплате накнаде за екологију и на геодетске 

трошкове. 

 

425 - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                    1.480.000,00 динара 

4251 - Текуће поправке  и одржавање зграда и објеката    480.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       400.000,00 динара 

Средства су планирана за санацију и адаптацију унутрашњих пословних просторија ради 

пружања медицинских и лабораторијских услуга у згради у Масариковој број 25 и поправке објеката у 

Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        80.000,00 динара  

  Средства су планирана за санацију и адаптацију унутрашњих пословних просторија ради 

пружања медицинских и лабораторијских услуга у згради у Масариковој број 25 и поправке објеката у 

Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци.                                                                        

4252 - Текуће поправке и одржавање опреме                 1.000.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       500.000,00 динара 

Средства су планирана за поправку транспортне опреме, административне, 

медицинске, рачунарске и електронске опреме, као и опреме за домаћинство и угоститељство и др. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                      500.000,00 динара  

  Средства су планирана за поправку транспортне опреме, административне, 

медицинске, рачунарске и електронске опреме, као и опреме за домаћинство и угоститељство и др. 

  

426 - МАТЕРИЈАЛ                                                                            4.970.000,00 динара 

         4261 - Административни  материјал                                      980.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       900.000,00 динара 

Средства су планирана за куповину канцеларијског материјала (папира, тонера и др.) и 

куповину радних униформи за запослене у Заводу, на основу Правилника о безбедности на раду. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        80.000,00 динара 

Средства су планирана за куповину канцеларијског материјала и радне униформе за 

запослене у Заводу.               

         4262 – Материјал за пољопривреду                                        40.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                       40.000,00 динара 

  Средства су планирана за куповину средстава за сузбијање крпеља и других средстава 

за заштиту биљака. 

         4263 - Материјал за  образовања и усавршавања запослених 

                                                                                                             300.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       250.000,00 динара 

Средства су планирана за куповину стручне литературе, разних стручних публикација и 

часописа, Службених Гласника, Жута књига и друге литературе. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        50.000,00 динара 

Средства су планирана за куповину разне стручне литературе неопходне за образовање 

и усавршавање запослених у Заводу. 

         4264 - Материјала за саобраћај                                             900.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       800.000,00 динара 

Средства су планирана за трошкове куповине горива за службене аутомобиле и др.  

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                      100.000,00 динара 

Средства су планирана за трошкове куповине горива за службене аутомобиле и др.  

          4265 – Материјал за очување животне средине и науку     70.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                         50.000,00 динара 
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Средства су планирана за тестирање воде на Летенци и остали материјал за очување 

животне средине. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        20.000,00 динара 

Средства су планирана за тестирање воде на Летенци и остали материјал за очување 

животне средине. 

4267 - Медицински и лабораторијски материјал                650.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       800.000,00 динара 

          Ова средства су планирана за куповину реагенаса за лабораторијске тестове и анализе и 

осталог потрошног материјала за потребе лабораторије. 

04 00 Сопствена приходи буџетског корисника                                      200.000,00 динара 

Ова средства су планирана за куповину реагенаса за лабораторијске тестове и анализе и 

осталог потрошног материјала за потребе лабораторије. 

          4268 – Материјала за одржавање хигијене и угоститељство   

                                                                                                         1.550.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                    1.050.000,00 динара 

Средства су планирана за куповину средстава за одржавање хигијене у радним 

просторијама, за набавку намирница за припремање хране као и материјала за угоститељство. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                      500.000,00 динара 

Средства су планирана за набавку хране, пића и намирница за припремање хране у 

Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци.                       

         4269 – Материјал за посебне намене                                    480.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       350.000,00 динара 

Средства су планирана за куповину ситног инвентара и осталог потрошног материјала. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                      130.000,00 динара 

  Средства су планирана за куповину разног ситног инвентара и алата. 

 

465 - ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                                       3.730.383,45 динара 

         4651 – Остале текуће дотације и трансфери                     3.730.383,45 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                    3.730.383,45 динара 

Средства су планирана за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу 

Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник 

Републике Србије“, број 36/2009 и 32/2013). 

         Средства су планирана за  уплату разлике између укупног износа плате применом основице 

која није умањена и укупног износа плате применом умањене основице на основу Закона о 

привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних 

примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14). 

 

482 – ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ  И ПЕНАЛИ                     513.490,00 динара 

          4821 - Остали порези                                                              183.490,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       123.490,00 динара 

Средства су планирана за трошкове по основу пореза на имовину, пореза на робу и 

услуге. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        60.000,00 динара 

Средства су планирана за трошкове по основу пореза на имовину, пореза на робу и 

услуге. 

         4822 - Обавезне таксе                                                             330.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                         30.000,00 динара 

Средства планирана су за републичке, покрајинске, градске, општинске и судске таксе. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                      300.000,00 динара 

 Средства планирана су за таксе и боравишне таксе за кориснике угоститељских услуга у 

Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци. 

 

512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                             1.370.000,00 динара 

5122 – Административна опрема                                          450.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета                                                                       300.000,00 динара 

  Средства су планирана за куповину канцеларијског намештаја, рачунарске опреме и др. 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                      150.000,00 динара 

  Средства су планирана за куповину рачунарске опреме, опреме за домаћинство и 

угоститељство.  

5123 – Опрема за пољопривреду                                            20.000,00 динара 
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04 00 Сопствени приходи буџетских корисника                                        20.000,00 динара 

Средства су планирана за куповину опреме за пољопривреду. 

5125 – Медицинска и лабораторијска опрема                     900.000,00 динара 

01 00  Приходи из буџета                                                                      800.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетског корисника                                      100.000,00 динара 

Средства су планирана за куповину мерних и контролних инструмената за потребе 

Завода. 

 

523 – ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ                                      1.000.000,00 динара 

     5231 – Залихе робе за даљу продају                                  1.000.000,00 динара 

0900 – Примања од продаје нефинансијске имовине                           1.000.000,00 динара 

               Средства планирана за куповину робе за даљу продају у малопродајном објекту у 

Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци. 
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13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину у оквиру својих надлежности које су 

дефинисане у члану 42. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени 

лист АПВ", бр. 37/2014) учествује у финансирању пројеката у области спорта и омладинске 

политике. Међутим, природа ових издвајања из буџета не представљају "државну помоћ" у 

смислу Закона о контроли државне помоћи и Уредбе о правилима за доделу државне 

помоћи. При томе мислимо на чињеницу да ова издвајања не испуњавају услове којима је 

дефинисан појам "државне помоћи" у Закону и Уредби. 

15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

 

 

16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

 

 

17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА; 

 

Носачи информација којима располаже Покрајински секретаријат за спорт и омладину настали 

у његовом раду или у вези са његовим радом чувају се: 

 

Архива са предметима: у Писарници Покрајинске владе; 

Електронска база података: у просторијама Покрајинског секретаријата за спорт и омладину; 

Финансијска документа о плаћању за потребе Покрајинског секретаријата за спорт и 

омадину и документација везана за исплату плата запослених у Покрајинском секретаријату 

за спорт и омладину: у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину; 

Досијеи запослених: У Управи за заједничке послове покрајинских органа – Служба за 

управљање људским ресурсима; 

Остала папирна документација: (документација о регистрацији орган, отварање ПИБ-а, о 

набавци опреме и других средстава за рад Покрајинског секретаријата, финансијска 

документација, осим оне која се чува у Покрајинском секретаријату за финансије), чува се у 

просторијама Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. 

 

18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 

 

Правни прописи (закон и подзаконски акти) из области делокруга рада Секретаријата. 

Информације, извештаји и други документи Покрајинског секретаријата за спорт и омладину 

који су разматрали и усвојили Покрајинска влада и Скупштина АП Војводине. 

Документи који се односе на рад Покрајинског секретаријата за спорт и омладину 

Закључени уговори са другим организацијама и институцијама 

Фотографије са појединих догађаја у организацији Покрајинског секретаријата за спорт и 

омладину 
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19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 

 

Приступ информацијама од јавног значај се омогућава у принципу без ограничења. 

Приступ информацијама се може ускратити једино у складу са одредбама из чл. 10. и 14. 

Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја "Сл. гласник РС", бр. 

120/04, 54/07, 104/09 и 36/10. 

 

20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА. 

 

На основу члана 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, тражилац 

подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ информацијама од 

јавног значаја. Захтев треба да садржи назив орана власти, име, презиме и адресу тражиоца, 

односно e-mail, уколико тражилац жели да му се информација пошаље у електронској форми. 

Захтев треба да садржи што прецизнији опис информације која се тражи, а може да садржи и 

друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. У захтеву тражилац такође 

треба да наведе у ком облику жели да му се тражене информације издају. Тражилац не мора 

навести разлоге за упућивање захтева. 

 

Ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи 

тражиоца како да те недостатке отклони, одн. да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако 

тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а 

недостаци су такви да се по захтеву не може поступити, орган власти донеће закључак о 

одбацивању захтева као неуредног. 

 

Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог захтева 

тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и 

примењују се рокови као да је затев поднет писмено. 

 

Како налаже члан 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, орган 

власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, 

тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи 

тражену информацију, одн. изда или упути копију тог документа. 

 

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту 

живота или слободе неког лица, одн. угрожавање или заштиту здравља становништва и 

животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да 

му стави на увид документ који садржи тражену информацију, одн. да му изда копију тог 

документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева. 
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КОНТАКТ ПОДАЦИ 

 
 

 

Назив органа: 

 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину 

Покрајинска секретарка: 

 

Мариника Тепић  

Адреса: 

 
Булевар Михајла Пупина 16 

21000 Нови Сад 

Телефон: 

 

+ 381 (0)21 487-4871 

Факс: 

 

+ 381 (0)21 456-015 

Е-mail: 

 
sport@vojvodina.gov.rs 

mladi@vojvodina.gov.rs  

Интернет презентација Секретаријата: 

 

www.sio.vojvodina.gov.rs 

Интернет презентација  

Покрајинске владе 

 

www.vojvodina.gov.rs 

Овлашћено лице за слободан приступ 

информацијама од јавног интереса: 
 

Бранимир Шовљански, самостални стручни 

сарадник II 

Телефон:  + 381 (0)21 487 4825 

Е-mail: 

 

branimir.sovljanski@vojvodina.gov.rs 

 

 

 

 

 


