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12. Спорт
Члан 39.
АП Војводина, преко својих органа, у области спорта, у складу са законом:
1) утврђује потребе и интересе грађана у области спорта на територији АП Војводине и
обезбеђује средства за остваривање тих потреба и интереса;
2) утврђује спортске објекте од интереса за АП Војводину и мерила за обезбеђивање
средстава у буџету АП Војводине за њихову изградњу, опремање и одржавање;
3) утврђује програме међународних спортских такмичења од интереса за АП Војводину;
4) именује и разрешава директора, председника и чланове управног и надзорног
одбора организација за обављање спортских делатности чији се програми, којима се
остварује интерес грађана у области спорта на територији АП Војводине, у целини или
претежно финансирају из буџета АП Војводине;
5) обезбеђује услове за рад, односно обављање делатности Покрајинског завода за
спорт и других организација у области спорта чији је оснивач АП Војводина;
6) уређује и води евиденције у области спорта од значаја за АП Војводину.
Покрајински спортски савез предлаже покрајинском органу управе надлежном за
послове спорта програме својих чланова којима се остварује интерес грађана из става
1. тачка 1) овог члана.
Програми из става 2. овог члана финансирају се из буџета АП Војводине.
Члан 40.
АП Војводина, преко својих органа, у области спорта, у складу са законом:
1) ближе уређује услове за обављање спортских делатности организација у области
спорта са територије АП Војводине и утврђује испуњеност тих услова;
2) утврђује испуњеност услова за организовање спортских приредби на територији АП
Војводине;
3) уређује ближе услове и надзире коришћење јавних спортских терена и утврђује
испуњеност услова за њихово коришћење;
4) врши инспекцијски надзор над радом организација и појединаца у области спорта са
територије АП Војводине и над применом прописа којима је уређена област спорта;
5) обавља надзор над стручним радом у области спорта.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.
КОМПЛЕТАН ТЕКСТ Закона можете прочитати овде: Закон о утврђивању
надлежности Аутономне покрајине Војводине

