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Управни одбор Планинарско-смучарског савеза Војводине на седници 

одржаној 25.10.2008. године у Новом Саду на основу члана 30. Статута Савеза 

доноси: 
 

ПРАВИЛНИК 
 

О  СУФИНАНСИРАЊУ ПОКРАЈИНСКИХ ПЛАНИНАРСКИХ 

АКТИВНОСТИ 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником ближе се утврђују начин коришћења средстава, услови и 

поступак остваривања права на средства за Покрајинске планинарске активности 

из календара Планинарско-смучарског савеза Војводине (у даљем тексту Савеза). 

Ближу  разраду и допуну питања утврђену овим Правилником Управни одбор 

Савеза уређује посебним актом или одлуком. 

 

Члан 2. 

 

Средства за суфинансирање планинарских активности из календара савеза 

обезбеђују се из редовних буџетских средстава Покрајинског секретаријата за 

спорт и омладину. 

Проценат средстава из редовних буџетских средстава Покрајинског 

секретаријата за спорт и омладину намењен за суфинансирање Покрајинских 

планинарских активности одређује Управни одбор Савеза по правилу на јесењој 

седници. 

 

Члан 3. 

 

Средства за суфинансирање Покрајинских планинарских активности 

намењена су организованом подстицању напредовања квалитета планинарских 

активности. 

Право конкурисања за доделу средстава имају чланице савеза. 

Средства се додељују бесповратно. 

 

Члан 4. 

 

Додела средстава за планинарских активности из календара савеза врши се 

на основу конкурса који расписује и објављује Управни одбор Савеза.  

Текст конкурса се доставља поштом свим чланицама Савеза. 

Конкурс се објављује за наредну годину по правилу у септембру  и отворен је 

30 дана. 

Управни одбор Савеза одлучује по правилу на јесењој седници одбора по 

приспелим захтевима. 

 

Члан 5. 

 

Одлуку о додељивању средстава доноси Управни одбор у складу са 

критеријумима утврђеним овим правилником, водећи рачуна о подједнакој 

регионалној заступљености и да активност није локалног карактера (од укупног 

броја учесника, мора бити бар 50 одсто гостију ван града домаћина). 



Планинарско-смучарски савез Војводине 

 2

Незадовољни одлуком Управног одбора могу захтев за преиспитивање одлуке 

уложити Скупштини Савеза у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.  

Скупштина Савеза на редовном пролећном заседању расправља о приспелим 

примедбама. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се не узимају у обзир.  

Неће се узети у обзир пријаве оних чланица Савеза које за протеклу годину 

нису приложиле финансијски извештај о добијеним, а утрошеним средствима, као 

и оних које нису измириле своје обавезе према Савезу. 

 

Члан 6. 

 

Планинарске активности из календара Савеза обухватају у свом програму 

следеће активности: 

- пешачење; 

- такмичење у оријентацији; 

- такмичење у спортском пењању; 

Управни одбор Савеза може донети одлуку о повећању броја такмичењa пре 

расписивања конкурса. 

 

Члан 7. 

 

Сресдстава планирана за планинарске активности из календара савеза 

распоређују се у следећим процентима: 

Планинарски маратон на Фрушкој гори  50 % 

Фрушкогорска трансверзала 10 % 

Војвођански пешачки пут 10 % 

Покраникска планинарска акција - Банат 10 % 

Покраникска планинарска акција - Бачка 10 % 

Покраникска планинарска акција - Срем 10 % 

 

Члан 8. 

 

Приликом конкурисања за доделу средстава подноси се: 

- Програм акције који садржи следеће информације: време одржавања акције, краћи 

опис дестинације где се акција изводи, оријентационо време потребног хода, 

начин преноћишта, опрема, контакт телефон  и цена са образложењем шта је у 

цену урачунато. 

- Одлуку да је акција уврштена у годишњи план активности друштва које конкурише 

за суфинансирање; 

- Очекивани трошковни целокупне организације акције; 

- Број учесника и одакле су учесници на последње три године за акцију за коју се 

конкуреше за доделу средстава; 

- Контакт особа; 

Учесници конкурска по захтеву Управног одбора Савеза су обавезни да 

доставе додатне информације. 

 

Члан 9. 

 

Савез је обавезан да најкасније 30 дана пре одржавања финансиране 

планинарске активности учесницима конкурса средства пребаци на њихов текући 

рачун додељена  финансијска средства. 
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У случају да нису пребачена средства на текући рачун Савеза, Савез ће их у 

року од 10 дана  по добијању од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину 

пребацити на текући рачун учесницима конкурса којима су додељена. 

 

 

Члан 10. 

 

Учесници конкурса којима су додељена финансијска средства поднеће у року 

од 30 дана по завршетку активности финансијски извештај о утрошеним 

средствима Управном одбору савеза. 

Потребно је доставити копије рачуна и извода где се види да је рачун плаћен. 

Ако учесник конкурса којем су додељена финансијска средства у 

предвиђеном року не достави финансијски извештај, обавезан је да у целости 

врати средства Савезу. 

 

Члан 11. 

 

Учесници конкурса којима су додељена финансијска средства, обевезни су да 

пошаљу позиве и програм  Покрајинске акције свим чланицама Савеза најкасније 

двадесет дана пре одржавања исте. 
 

Члан 12. 

 

Учесници конкурса којима су додељена финансијска средства, а који не 

поштују норме овог правилника биће предати надлежним органима. 

У случају тежих преступа, оштећена страна је обавезна да покрене поступак 

код надлежних судских органа. 

 

 

Члан 13. 

 

Измене и допуне овог правилника врше се на начин и по поступку 

предвиђеном за његово доношење. 

Овај Правилник се објављује и ступа на снагу даном његовог усвајања. 

 

 

 

 

 За Планинарско-смучарски савез Војводине 

председник: 

 

________________________ 

(Миодраг Јововић) 

 

 

 

 

 


