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У складу са планираним активнпстима за 2015. гпдину и пбезбеђеним бучетским средствима, 
Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину расписује АП Впјвпдине, расписује 

К О Н К У Р С  

„АКТИВНИ РАСПУСТ“ 

Кпнкурс је намеоен васпитнп-пбразпвним устанпвама (сампсталнп или у сарадои са прганизацијпм 
младих, за младе или сппртским прганизацијама), са седищтем у АП Впјвпдини, ради реализације прпјеката 
намеоених ушеницима и ушеницама пснпвних и средоих щкпла тпкпм летоег распуста (јун - август 2015. 
гпдине). 

Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину ће у пквиру пвпг кпнкурса ппдржати прпјекте пп 
следећим кпнкурсним задацима: 

- Реализација разлишитих сппртских садржаја у складу са ппстпјећим прпгрампм щкплских сппртских 

секција; 

- Реализација сппртских активнпсти и физишкпг вежбаоа кпји нису дпступни ушеницима и ушеницама 

крпз редпвну наставу; 

- Прпмпција здравих стилпва живпта, негпваоа фер плеја и културе навијаоа; 

- Реализација нефпрмалнпг пбразпваоа из следећих пбласти: ппзприщте, филм, фптпграфија, защтита 

живптне средине, извиђашке активнпсти, музика, сликарствп, вајарствп, коижевнпст и сл. (радипнице, 

семинари, тренинзи, акције, кпнцерти, прпјекције филмпва, представе, итд). 

Кпнкурсна кпмисија ће нарпшитп вреднпвати прпјекте кпји имају интердисциплинарни приступ и кпји се 
реализују пп принципу „кампа“. 

OПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА 

1. Укупан изнпс средстава на кпнкурсу изнпси 10.000.000 динара. 

2. Предлпзи прпјеката се ппднпсе на пбрасцима кпји се налазе на сајту www.sio.vojvodina.gov.rs у щтампанпј 
фпрми и на диску у електрпнскпј фпрми. 

3. Укпликп се прпјекат реализује у партнерству са некпм прганизацијпм, неппхпднп је дпставити дпказ п 
сарадои са тпм прганизацијпм (прптпкпл, сппразум п сарадои и сл). 

4. Обавезнп је дпставити бипграфије кппрдинатпра, тренера, едукатпра. 

5. Рпк за ппднпщеое пријава је 20.5.2015. 

Пријаве на кпнкурс ппднпсе се на адресу Ппкрајинскпг секретаријата за сппрт и пмладину, Булевар 
Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нпви Сад са назнакпм „Кпнкурс – Активни распуст – не птварати“ или лишнп у 
писарници Ппкрајинске Владе, у перипду пд 9.00–14.00 сати. 

Све дпдатне инфпрмације, у вези Кпнкурса, мпжете дпбити ппзивпм на телефпн 021/487-4871 свакпг 
раднпг дана пд 8.00-16.00 сати или путем електрпнске ппщте на адреси mladi@vojvodina.gov.rs.  

 

Ппкрајинска секретарка за сппрт и пмладину 
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