ИНФОРМАТОР О РАДУ
Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину

Мај 2016.

Република Србија
Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдине

Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину

ИНФПРМАТПР П РАДУ

Мај, 2016.

САДРЖАЈ

1.

ПСНПВНИ ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ И ИНФПРМАТПРУ .............................................. 3

2.

ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА.................................................................................................... 4

3.

ППИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА ................................................................................................... 6

4.

ППИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ ЈАВНПШЋУ РАДА ................................................................................ 7

5.

НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ПД ЈАВНПГ ЗНАЧАЈА ФУНКЦИЈА РУКПВПДИЛАЦА .... 7

6.

ППИС НАДЛЕЖНПСТИ, ПВЛАШЋЕОА И ПБАВЕЗА ................................................................... 8

7.

ППСТУПАОЕ У ПКВИРУ НАДЛЕЖНПСТИ, ПВЛАШЋЕОА И ПБАВЕЗА .................................... 10

8.

ПРППИСИ КПЈЕ СЕКРЕТАРИЈАТ ПРИМЕОУЈЕ У СВПМ РАДУ .................................................. 11

9.

УСЛУГЕ КПЈЕ ПРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСПВАНИМ ЛИЦИМА ................................................. 12

10. ППСТУПАК РАДИ ПРУЖАОА УСЛУГА....................................................................................... 12
11. ПРЕГЛЕД ППДАТАКА П ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА ..................................................................... 14
12. ППДАЦИ П ПРИХПДИМА И РАСХПДИМА ............................................................................... 15
13. ППДАЦИ П ЈАВНИМ НАБАВКАМА............................................................................................ 15
14. ППДАЦИ П ДРЖАВНПЈ ППМПЋИ ............................................................................................ 15
15. ППДАЦИ П ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАОИМА .................... 15
16. ППДАЦИ П СРЕДСТВИМА ЗА РАД ............................................................................................ 15
17. ЧУВАОЕ НПСАЧА ИНФПРМАЦИЈА ........................................................................................... 15
18. ВРСТЕ ИНФПРМАЦИЈА У ППСЕДУ ............................................................................................ 16
19. ВРСТЕ ИНФПРМАЦИЈА КПЈИМА ДРЖАВНИ ПРГАН ПМПГУЋАВА ПРИСТУП ......................... 16
20. ИНФПРМАЦИЈЕ П ППДНПШЕОУ ЗАХТЕВА ПРИСТУП ИНФПРМАЦИЈАМА ........................... 16

12. мај 2016.

Инфпрматпр п раду ПС за сппрт и пмладину

2.

1. ПСНПВНИ ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ И ИНФПРМАТПРУ
1.

Назив пргана

Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину

2.

Седиште

Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина 16

3.

Матични брпј

08752893

4.

ПИБ

102085420

5.

Е-ппшта

6.

Лице пдгпвпрнп за тачнпст
ппдатака из Инфпрматпра

Мариника Тепић, ппкрајинска секретарка за сппрт и
пмладину

7.

Првп пбјављиваое

јул 2006.

8.

Ппследоа измена
инфпрматпра
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9.

Где се мпже дпбити
штампана верзија

10.

Веб адреса на кпјпј се
налази Инфпрматпр
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sport@vojvodina.gov.rs
mladi@vojvodina.gov.rs

Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину
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приземље/канцеларија 14
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2. ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА
1. ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ
ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СППРТ И ПМЛАДИНУ
Мариника Тепић, Ппкрајинска секретарка за сппрт и пмладину
Мипдраг Јпвпвић, заменик Ппкрајинске секретарка за сппрт и пмладину
ппдсекретар
Сектпр за
прпписе и
ппште ппслпве

Сектпр за сппрт и
инспекцијски
надзпр

Сектпр за
пмладину

Сектпр за прпјекте и
кпмуникацију

Сектпр за
међурегипналну
сарадоу и праћеое
прпграма

Виктприја
Брегун Лаза,
ппмпћница
ппкрајинске
секретарке

Јанпщ Чикпщ,
ппмпћник
ппкрајинске
секретарке

Татјана Баоанин
Пејић, ппмпћница
ппкрајинске
секретарке

Пливер Петкпвић,
ппмпћник
ппкрајинске
секретарке

Милана Бприщев,
ппмпћница
ппкрајинске
секретарке

Пдсек за шкплски
сппрт
Шеф пдсека:
Бранкп Вујпвић
Група за
инспекцијски
надзпр

Пдсек за
материјалнп
финансијске
ппслпве

Шеф групе:

Шеф пдсека:

Милпрад Дпкманац

Данијела Дабић

Наппмена: Схематски приказ унутращое прганизације и систематизације радних места у Ппкрајинскпм
секретаријату за сппрт и пмладину (у даљем тексту Секретаријат) се налази на сајту Секретаријата
Линк: http://www.sio.vojvodina.gov.rs/images/Dokumenta/Dokumenta/2016/ONama/sistematizacijaSematski.pdf

2. НАРАТИВНИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Према Правилнику п унутращопј прганизацији и систематизацији радних места у Ппкрајинскпм
секретаријату за сппрт и пмладину у Ппкрајинскпм секретаријату за сппрт и пмладину пбразују се кап
пснпвне прганизаципне јединице, пет сектпра:






СЕКТПР ЗА ПРППИСЕ И ППШТЕ ППСЛПВЕ
СЕКТПР ЗА СППРТ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗПР
СЕКТПР ЗА ПМЛАДИНУ
СЕКТПР ЗА ПРПЈЕКТЕ И КПМУНИКАЦИЈУ
СЕКТПР ЗА МЕЂУРЕГИПНАЛНУ САРАДОУ И ПРАЋЕОЕ ПРПГРАМА
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Сектпр за прпписе и ппште ппслпве
У Сектпру за прпписе и ппщте ппслпве пбављају се нпрмативнп-правни и студијскп-аналитишки
ппслпви кпји се пднпсе на припрему аката за Ппкрајинску владу и Скупщтину AП Впјвпдине у
пбластима кпје су у делпкругу Секретаријата; ппщте правни и административни ппслпви из делпкруга
и надлежнпсти Секретаријата; пстварује се сарадоа са републишким прганима, прганима ппкрајинске
управе и прганима јединица лпкалне сампуправе, ппслпви надзпра над применпм закпна и других
прпписа.
Ппмпћник ппкрајинске секретарке за прпписе и ппщте ппслпве је Виктприја Брегун Лаза.
Брпј заппслених у сектпру за прпписе и ппщте ппслпве: 4 (Брпј предвиђен систематизацијпм: 4)

Сектпр за сппрт и инспекцијски надзпр
Пбавља следеће ппслпве: утврђује интерес грађана у пбласти сппрта на теритприји Аутпнпмне
ппкрајине Впјвпдине (у даљем тексту: Ппкрајина); уређује нашин утврђиваоа испуоенпсти услпва за
пбављаое сппртских делатнпсти прганизација у пбласти сппрта са теритприје Ппкрајине и утврђује
испуоенпст тих услпва; уређује ближе услпве за кприщћеое јавних сппртских терена и утврђује
испуоенпст услпва за оихпвп кприщћеое; утврђује испуоенпст услпва за прганизпваое сппртских
приредби на теритприји Ппкрајине; утврђује пбјекте пд интереса за Ппкрајину и мерила за дпделу
бучетских средстава за оихпву изградоу, пдржаваое и ппремаое; утврђује предлпге прпграма
међунарпдних сппртских такмишеоа пд интереса за Ппкрајину; утврђује мере и активнпсти за
прпмпцију и ппдстицаое грађана сппртпм, ппсебнп деце, пмладине, жена и пспба са инвалидитетпм
на теритприји Ппкрајине; утврђује предлпге за награђиваое и признаоа за ппстигнуте сппртске
резултате и дппринпс развпју сппрта у Ппкрајини; путем сппртских инспектпра пбавља надзпр над
спрпвпђеоем респрних закпна и других прпписа из пбласти сппрта; утврђује предлпге за стипендије
младим перспективним сппртистима из Ппкрајине; на предлпг Сппртскпг савеза Впјвпдине
финансира гпдищое прпграме шланпва Сппртскпг савеза Впјвпдине кпјима се пстварује интерес
грађана у пбласти сппрта.
Ппмпћник ппкрајинске секретарке за сппрт је Чикпщ Јанпщ.
Брпј заппслених у сектпру за сппрт и инспекцијски надзпр: 8 (Брпј предвиђен
систематизацијпм: 8)
У сектпру сппрта и инспекцијскпг надзпра ужа унутращоа јединице су: Пдсек за щкплски сппрт
и група за инспекцијски надзпр.

Сектпр за пмладину
Пбавља следеће ппслпве: предлаже мере и активнпсти за пбезбеђиваое услпва за ушещће
младих у изради и спрпвпђеоу Акципнпг плана за младе; предлаже мере за ппдстицаое младих да
активнп ушествују у друщтвеним тпкпвима крпз афирмацију и ппдрщку пмладинских активнпсти у
Ппкрајини; предлаже мере и активнпсти за ппдстицаое удружеоа младих, удружеоа за младе и
устанпва за младе да ушествују у спрпвпђеоу пмладинске пплитике, крпз укљушиваое изградое
капацитета удружеоа младих на теритприји Ппкрајине; предлаже прганизацију пбука, семинара,
кпнференција и манифестација из пбласти пмладинске пплитике кпји су пд ппсебнпг интереса за
Ппкрајину; стара се и прати рад пснпвних и средоих щкпла у Ппкрајини у циљу награђиваоа
најуспещнијих дарпвитих ушеника кпји су ппстигли врхунске резултате на такмишеоима у земљи и
инпстранству у пбласти науке, технике, уметнпсти и сппрта; предлаже мере и активнпсти за
спрпвпђеое Акципнпг плана пплитике за младе на теритприји АП Впјвпдине; припрема Инфпрмацију
п имплементацији и пдрживпсти Акципнпг плана пплитике за младе у АП Впјвпдини; врщи анализе п
пптребама унапређеоа пплпжаја младих у АП Впјвпдини; пдржава интернет странице Секретаријата
и ажурира инфпрмација п раду Секретаријата.
Ппмпћник ппкрајинске секретарке за пмладину је Татјана Баоанин Пејић.
Брпј заппслених у сектпру за пмладину: 3 (Брпј пп систематизацији: 3)
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Сектпр за прпјекте и кпмуникацију
Пбавља следеће ппслпве: кппрдинира и спрпвпди мере и активнпсти за пбезбеђиваое услпва
за ушещће младих у изради и спрпвпђеоу Акципнпг плана за младе крпз прпјекте, пднпснп кпнкурсе
из делпкруга Секретаријата; кппрдинира ппдстицаое младих да активнп ушествују у друщтвеним
тпкпвима крпз ппдрщку прпјектима пмладинских активнпсти у Ппкрајини; кппрдинира и спрпвпди
мере и активнпсти за ппдстицаое удружеоа младих, удружеоа за младе и устанпва за младе да
ушествују у спрпвпђеоу пмладинске пплитике; кппрдинира прганизацију пбука, семинара,
кпнференција и манифестација из пбласти пмладинске пплитике кпји су пд ппсебнпг интереса за
Ппкрајину; планира, припрема и стара се п примени Плана кпмуникације Ппкрајинскпг секретаријата
за сппрт и пмладину; прганизује и кппрдинира кпмуникацију са јавнпщћу у вези са активнпстима
Секретаријата; пружа инфпрмације пд јавнпг знашаја из надлежнпсти Секретаријата; прганизује и
кппрдинира израду, щтампу и дистрибуцију публикација и других инфпрмативних и прпмптивних
садржаја Секретаријата.
Ппмпћник ппкрајинске секретарке за прпјекте и кпмуникацију је Пливер Петкпвић.
Брпј заппслених у сектпру за прпјекте и кпмуникацију: 5 (брпј систематизпваних радних места:
5).
У сектпру за прпјекте и кпмуникацију ужа унутращоа јединица је: Пдсек за материјалнп
финансијске ппслпве.

Сектпр за међурегипналну сарадоу и праћеое прпграма
Пбавља следеће ппслпве: пстварује и унапређује међурегипналну сарадоу у пбластима из
делпкруга Секретаријата; кппрдинира и усклађује активнпсти са другим ппкрајинским прганима у
вези са пствариваоем међурегипналне сарадое у пбластима сппрта и пмладине; припрема струшне
платфпрме за састанке са представницима међунарпдних прганизација и регија у пквиру
међурегипналне сарадое из делпкруга Секретаријата и АП Впјвпдине; кппрдинира и прганизује
припреме за ушещће Секретратијата на међунарпдним кпнференцијама и скуппвима; ради на
пбезбеђиваоу дпнатпрске и експертске ппдрщке у прпцесу унапређеоа сппртске и пмладинске
пплитике у АП Впјвпдини; кппрдинира планираое, спрпвпђеое и праћеое Прпграма из делпкруга
Секретаријата.
Ппмпћница ппкрајинске секретарке за међурегипналну сарадоу и праћеое прпграма је
Милана Бпришев.
Брпј заппслених у сектпру за међурегипналну сарадоу и праћеое прпграма: 2 (брпј
систематизпваних радних места: 2)

3. ППИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
Ппкрајински секретар
Ппкрајинским секретаријатпм за сппрт и пмладину рукпвпди ппкрајински секретар, кпга бира и
разрещава Скупщтина, на предлпг председника Ппкрајинске владе.
Покрајински секретар је шлан Ппкрајинске владе, задужен за рукпвпђеое ппкрајинским
секретаријатпм, кпји представља ппкрајински секретаријат, прганизује и пбезбеђује пбављаое
ппслпва на ефикасан нашин, дпнпси акта за кпја је пвлащћен и пдлушује п правима, дужнпстима и
пдгпвпрнпстима заппслених.
Ппкрајинскпм секретару мандат престаје с престанкпм мандата председника ппкрајинске
владе, пставкпм или разрещеоем.
Функцију ппкрајинскпг секретара за сппрт и пмладину пбавља Мариника Тепић.

Заменик ппкрајинскпг секретара
12. мај 2016.

Инфпрматпр п раду ПС за сппрт и пмладину

6.

Заменик покрајинског секретара замеоује ппкрајинскпг секретара и ппмаже ппкрајинскпм
секретару у пквиру пвлащћеоа кпја му пн пдреди. Заменика бира Скупщтина АП Впјвпдине на
мандатни перипд пд шетири гпдине.
У слушају дуже спрешенпсти ппкрајинскпг секретара, щтп треба да кпнстатује Ппкрајинска
влада, заменик замеоује пдсутнпг ппкрајинскпг секретара. Ппкрајински секретар мпже пвластити
заменика ппкрајинскпг секретара да присуствује и ушествује у раду на седницама ппкрајинске владе,
без права гласа.
Заменик ппкрајинске секретарке за сппрт и пмладину је Мипдраг Јпвпвић.

Ппдсекретар
Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину има ппдсекретара кпји за свпј рад пдгпвара
ппкрајинскпм секретару и кпји ппмаже ппкрајинскпм секретару у управљаоу кадрпвским,
финансијским, инфпрматишким и другим ппслпвима и у усклађиваоу рада унутращоих јединица
ппкрајинскпг секретаријата, те сарађује с другим прганима.
Ппдсекретара ппставља Ппкрајинска влада на шетири гпдине, на предлпг ппкрајинскпг
секретара.

Ппмпћници
У ппкрајинскпм секретаријату мпгу се ппстављати ппмпћници ппкрајинскпг секретара.
Ппмпћник ппкрајинскпг секретара рукпвпди запкруженпм пблащћу рада ппкрајинскпг
секретаријата за кпји се пбразује сектпр и за свпј рад пдгпвара ппкрајинскпм секретару.
Ппмпћника ппкрајинскпг секретара ппставља Ппкрајинска влада на шетири гпдине, на предлпг
ппкрајинскпг секретара, према прпписима кпји се пднпсе на ппкрајинске службенике на
рукпвпдећем раднпм месту.
У Ппкрајинскпм секретаријату за сппрт и пмладину, има пет (5) ппмпћника.
Ппкрајински секретар пбразује кплегијум, кап саветпдавнп телп. Кплегијум шине ппкрајинска
секретарка, заменик ппкрајинске секретарке, ппдсекретар и рукпвпдипци сектпра.

4. ППИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ ЈАВНПШЋУ РАДА
Јавнпст рада, искљушеое и пгранишаваое јавнпсти рада Ппкрајинскпг секретаријата за сппрт и
пмладину пстварује се у складу са пдредбама Закпна п тајнпсти ппдатака („Службени гласник РС“,
брпј 104/2009) и прпписа дпнесених за спрпвпђеое пвпг закпна. Приступ је пмпгућен свим
инфпрмацијама кпјима пвај Секретаријат распплаже, псим ппдацима кпјима, у складу с важећим
прпписима п защтити ппдатака п лишнпсти, мпже да приступи самп лице кпје пвласти рукпвпдилац
Секретаријата.
Лице пвлащћенп за ппступаое пп захтевима за приступ инфпрмацијама је Пливер Петкпвић,
ппмпћник ппкрајинске секретарке за сппрт и пмладину, рукпвпдилац Сектпра за прпјекте и
кпмуникацију.

5. НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ПД ЈАВНПГ ЗНАЧАЈА ФУНКЦИЈА
РУКПВПДИЛАЦА
У 2015. гпдини Ппкрајински секретаријат је имап 18 захтева за приступ инфпрмацијама п јавнпг
знашаја. Тражене инфпрмације тишу се ппдатака везаних за финансираое прпјеката пд стране
Секретаријата, те реализацију и правдаое тих средстава пд стране ппднпсипца прпјекта - кприсника
средстава.
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6. ППИС НАДЛЕЖНПСТИ, ПВЛАШЋЕОА И ПБАВЕЗА
Чланпм 134. и 135. Закпна п сппрту („Службени гласник РС“, бр. 24/2011) утврђени су пптребе
и интереси Аутпнпмне ппкрајине у пбласти сппрта на следећи нашин:
Члан 134.
Пптребе и интереси грађана у пбласти сппрта за шије се пствариваое пбезбеђују средства у
бучету аутпнпмне ппкрајине, у складу са пвим закпнпм, јесу:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)

изградоа, ппремаое и пдржаваое сппртских пбјеката кпјима се дппринпси развпју сппрта на
теритприји аутпнпмне ппкрајине, пднпснп пбезбеђују услпви за развпј врхунскпг сппрта на
теритприји аутпнпмне ппкрајине (сппртски пбјекти пд знашаја за аутпнпмну ппкрајину);
прпмпција и ппдстицаое бављеоа грађана сппртпм, ппсебнп деце, пмладине, жена и пспба
са инвалидитетпм, на теритприји аутпнпмне ппкрајине;
прганизација сппртских такмишеоа пд знашаја за аутпнпмну ппкрајину;
ствараое услпва за развпј врхунскпг сппртскпг стваралащтва и унапређеое квалитета рада са
младим сппртским талентима на теритприји аутпнпмне ппкрајине;
щкплска сппртска такмишеоа на нивпу аутпнпмне ппкрајине;
делатнпст Ппкрајинскпг завпда и других прганизација у пбласти сппрта шији је псниваш
аутпнпмна ппкрајина;
активнпсти ппкрајинских сппртских савеза пд знашаја за аутпнпмну ппкрајину;
развпј сппртских грана кпје су пд ппсебнпг знашаја за аутпнпмну ппкрајину;
спрешаваое негативних ппјава у сппрту (дппинг, насиље и недплишнп ппнащаое) на нивпу
аутпнпмне ппкрајине и унапређеое защтите здравља сппртиста;
струшнп-сппртски скуппви, истраживашкп-развпјни и наушнп-истраживашки прпјекти и
издаваое сппртских публикација пд знашаја за аутпнпмну ппкрајину;
унапређиваое струшнпг рада у прганизацијама у пбласти сппрта са теритприје аутпнпмне
ппкрајине;
награде и признаоа за ппстигнуте сппртске резултате и дппринпс развпју сппрта у аутпнпмнпј
ппкрајини;
стипендије за сппртскп усаврщаваое категприсаних сппртиста, ппсебнп перспективних
сппртиста;
прикупљаое и дистрибуција ппдатака у пбласти сппрта пд знашаја за аутпнпмну ппкрајину,
укљушујући перипдишна тестираоа и праћеое стаоа физишких сппспбнпсти деце, пмладине и
пдраслих на теритприји аутпнпмне ппкрајине;
друге пптребе и интереси грађана у пбласти сппрта пд знашаја за аутпнпмну ппкрајину, кпје
утврди аутпнпмна ппкрајина прекп свпјих пргана.

Ппднпсилац прпграма кпјим се пбезбеђује пствариваое пптреба и интереса грађана у
аутпнпмнпј ппкрајини не мпже за финансираое истих активнпсти да кпнкурище и за средства пд
другпг нивпа власти у Републици Србији.
Члан 135.
Аутпнпмна ппкрајина, прекп свпјих пргана, у складу са закпнпм:
1)

пбезбеђује пствариваое пптреба и интереса грађана у пбласти сппрта на теритприји аутпнпмне
ппкрајине из шлана 134. пвпг закпна;

2)

уређује и впди евиденције у пбласти сппрта пд знашаја за аутпнпмну ппкрајину;

3)

утврђује сппртске пбјекте пд знашаја за аутпнпмну ппкрајину;
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4)

пбезбеђује услпве за рад, пднпснп пбављаое делатнпсти Ппкрајинскпг завпда и других
прганизација у пбласти сппрта шији је псниваш аутпнпмна ппкрајина;

5)

утврђује прекп кпјих се ппкрајинских сппртских савеза задпвпљавају пптребе и интереси
грађана на теритприји аутпнпмне ппкрајине када је у једнпј сппртскпј грани регистрпванп вище
ппкрајинских гранских сппртских савеза и утврђује кпје сппртске гране су пд ппсебнпг знашаја
за аутпнпмну ппкрајину;

6)

уређује ближе услпве за кприщћеое јавних сппртских терена на теритприји аутпнпмне
ппкрајине;

7)

врщи инспекцијски надзпр над спрпвпђеое пвпг закпна на теритприји аутпнпмне ппкрајине;
Ппслпви из става 1. ташке 6) и 7) пвпг шлана врще се кап ппверени.

Чланпм 25. Закпна п младима („Службени гласник РС“, бр. 50/2011) утврђени су пптребе и
интереси Аутпнпмне ппкрајине у пбласти пмладине на следећи нашин:
Члан 25.
Финансираое пптреба и интереса младих у аутпнпмнпј ппкрајини врщи се у складу са
интересима и пптребама аутпнпмне ппкрајине и оеним екпнпмскпм мпгућнпстима, и тп за:
1)

пбезбеђиваое услпва за ушещће младих у изради и спрпвпђеоу ппкрајинскпг акципнпг плана
за младе;

2)

ппдстицаое младих да активнп ушествују у друщтвеним тпкпвима крпз афирмацију и ппдрщку
пмладинских активнпсти на теритприји аутпнпмне ппкрајине;

3)

ппдстицаое удружеоа младих, удружеоа за младе и савеза да ушествују у спрпвпђеоу
пмладинске пплитике, укљушујући изградоу капацитета удружеоа младих, на теритприји
аутпнпмне ппкрајине;

4)

прганизацију пбука, семинара, кпнференција и манифестација из пбласти пмладинске
пплитике кпји су пд ппсебнпг интереса за аутпнпмну ппкрајину.

За пствариваое пптреба и интереса младих из става 1. пвпг шлана средства се пбезбеђују у
бучету аутпнпмне ппкрајине.
Надлежни прган аутпнпмне ппкрајине ближе уређује услпве и нашин дпделе средстава из
бучета аутпнпмне ппкрајине, пднпснп пдпбреоа прпјеката за пствариваое пптреба и интереса
младих на теритприји аутпнпмне ппкрајине и нашин јавнпг пбјављиваоа ппдатака п предлпженим
прпграмима и прпјектима за финансираое, пдпбреним прпграмима и прпјектима и реализацији
пдпбрених прпграма и прпјеката.
Чланпм 42. Ппкрајинске скупштинске пдлуке п ппкрајинскпј управи („Службени лист АПВ“,
бр. 37/2014 и 54/2014 – други прппис) утврђенп је следеће:
Члан 42.
Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину, у складу са закпнпм и Статутпм, пбавља
ппслпве ппкрајинске управе у пбласти сппрта и пмладине, кпји се пднпсе на припремаое аката за
Скупщтину или Ппкрајинску владу, а кпјима се уређују питаоа пд ппкрајинскпг знашаја у сппрту,
физишкпј култури и у пбластима у вези са интереспм младих.
У пбласти сппрта: пбезбеђује пствариваое пптреба и интереса грађана у пбласти сппрта,
утврђених закпнпм; утврђује сппртске пбјекте и прпграме међунарпдних сппртских такмишеоа
знашајних за АП Впјвпдину, пснива прганизације за пбављаое сппртских делатнпсти пд интереса за
АП Впјвпдину и врщи пснивашка права над оима; ближе уређује услпве за пбављаое сппртских
делатнпсти прганизација у пбласти сппрта и кприщћеое јавних сппртских терена; утврђује путем
кпјих се ппкрајинских сппртских савеза задпвпљавају пптребе и интереси грађана на теритприји АП
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Впјвпдине, када је у једнпј сппртскпј грани регистрпванп вище ппкрајинских гранских сппртских
савеза и утврђује кпје сппртске гране су ппсебнп знашајне за АП Впјвпдину; впди евиденције у
пбласти сппрта; утврђује испуоенпст услпва за прганизпваое сппртских приредби и пбезбеђује
услпве за рад, пднпснп пбављаое делатнпсти Ппкрајинскпг завпда за сппрт и медицину сппрта и
других прганизација у пбласти сппрта.
Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину пбавља изврщне, струшне и развпјне ппслпве
ппкрајинске управе и врщи инспекцијски надзпр над спрпвпђеоем прпписа из пбласти сппрта. У
пбластима из свпг делпкруга, прати, надзире и ппмаже рад устанпва и јавних служби шији је псниваш
АП Впјвпдина.
Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину прати и ппдржава рад удружеоа младих и за
младе, савеза, кап и лпкалних канцеларија за младе; пснива Савет за младе АПВ и кппрдинира оегпв
рад, у складу са закпнпм; припрема прпграме и предлаже мере за унапређиваое пплпжаја младих у
складу са акципним планпм пплитике за младе; ппдржава прпјекте из пбласти кпје су знашајне за
младе; предлаже устанпвљаваое награда из пбласти сппрта и пмладине, награђује сппртисте за
пстварене сппртске резултате, дпдељује стипендије перспективним сппртистима, те награђује
дарпвиту и успещну децу и пмладину у АП Впјвпдини и кпнтинуиранп ппдржава оихпв развпј.
Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину у пбласти сппрта, у складу са закпнпм, пбавља
ппверене ппслпве државне управе, кпји су закпнпм ппверени прганима АП Впјвпдине.
Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину пбавља друге ппслпве када му је тп закпнпм,
ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм или другим прпписпм ппверенп.

7. ППСТУПАОЕ У ПКВИРУ НАДЛЕЖНПСТИ, ПВЛАШЋЕОА И ПБАВЕЗА
У вези са разлишитим пбластима рада кпји су услпвљени кпмплекснпщћу материје кпју прати, у
Ппкрајинскпм секретаријату за сппрт и пмладину се пбављају студијскп-аналитишки, нпрмативнпправни, инспекцијски инфпрматишки, материјалнп-финансијски, дпкументаципни, статистишкпевиденципни, струшнп-пперативни и административни ппслпви.
У пбласти студијскп-аналитичких ппслпва, у Секретаријату се израђују инфпрмације,
платфпрме и извещтаји у вези надлежнпсти у пбласти сппрта и пмладинске пплитике кап и за
пптребе рада Ппкрајинске владе, праћеоа рада међунарпдних прганизација и институција, ппсебнп
еврппских интеграција, израђују се инфпрмације, извещтаји и други материјали за Ппкрајинску
владу, или раднп телп Скупщтине у пбласти: сппрта и пмладине.
У пбласти нпрмативнп-правних ппслпва, пбављају се ппслпви израде предлпга аката кпје
дпнпси Ппкрајинска влада или нацрта аката кпје дпнпси или усваја Скупщтина АП Впјвпдине, а кпји су
из делпкруга рада Секретаријата, даваое мищљеоа на акте кпје припремају други ппкрајински
пргани, израда аката у вези са радпм Секретаријата (Правилници и упутства), даваое струшнпг
мищљеоа у вези са актима сппртских прганизација, савеза, прганизација младих и за младе итд.
У пбласти инфпрматичкп-дпкументаципних ппслпва, пбављају се ппслпви прављеоа базе
ппдатака из делпкруга Секретаријата, а ппсебнп базе сппртских прганизација, сппртских пбјеката,
сппртских центара на теритприји Ппкрајине, припрема и ажурираое ппдатака за интернет сајт
Секретаријата и пмпгућаваое дпступнпсти ппдатака и инфпрмација из активнпсти и рада
Секретаријата, ппдрщка заппсленима за рад на рашунарима, пднпснп за кприщћеое апликација,
сарадоа са Управпм за заједнишке ппслпве, ИТ сектпрпм, и други инфпрматишки ппслпви у циљу
пбављаоа задатака и ппслпва Секретаријата, ппдрщка и планираое ппдизаоа инфпрмаципних
капацитета у Ппкрајинским гранским савезима, пмладинским удружеоима итд.
У пбласти материјалнп-финансијских ппслпва пбављају се ппслпви израде финансијскпг плана
Секретаријата, извещтаји п изврщаваоу финансијскпг плана, финансијска дпкументација за
реализацију јавних набавки из средстава Секретаријата, припремају се захтеви за пдпбреое плаћаоа
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финансијских пбавеза (ЗПП), припрема, кпнтрпла реализација и евидентираое дпкументације у вези
реализације свих финансијских пбавеза из делпкруга Секретаријата.
У пбласти статистишкп-евиденципних ппслпва впде се следеће евиденције:
 евиденција ппкрајинских гранских савеза, клубпва-шланица ппкрајинских гранских савеза
 евиденција календара такмишеоа ппкрајинских гранских савеза, сппртских струшоака и
струшоака у сппрту, резултата такмишеоа
 евиденција дпбитника награде Вихпр
 евиденција награђених сппртиста, стипендиста и оихпвих тренера
 евиденција сппртских пбјеката (сппртски центри, щкплски сппртски пбјекти-пснпвне щкпле)
 евиденција удружеоа младих и за младе
 евиденција награђених ушеника и оихпвих ментпра.
У пбласти стручнп-пперативних и административних ппслпва впди се и шува дпкументација и
пбављају други ппслпви везани за рад Секретаријата.

8. ПРППИСИ КПЈЕ СЕКРЕТАРИЈАТ ПРИМЕОУЈЕ У СВПМ РАДУ
1. Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, брпј 98/2006)
2. Статут Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине („Службени лист АПВ“, брпј 20/2014)
3. Закпн п сппрту („Службени гласник РС“, брпј 10/2016)
4. Закпн п младима („Службени гласник РС“, брпј 50/2011)
5. Закпн п утврђиваоу надлежнпсти Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине („Службени гласник РС“, брпј
99/09, 67/2012 – пдлука Уставнпг суда брпј IУз-353/2009)
6. Закпн п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја („Службени гласник РС“, брпј
120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)
7. Закпн п радним пднпсима у државним прганима („Службени гласник РС“, брпј 48/91, 66/91, 44/98
– др. закпн, 49/99 – др. закпн, 34/2001, 39/2002)
8. Ппкрајинска скупщтинска пдлука п ппкрајинскпј управи („Службени лист АПВ“, брпј 37/2014 i
54/2014 – други прппис)
9. Ппкрајинска уредба п утврђиваоу зваоа и занимаоа заппслених у ппкрајинским прганима и п
нашелима за унутращоу прганизацију и систематизацију радних места („Службени лист АПВ“, брпј
24/2012, 35/2012 и 16/2014)
10.Пдлука п упптреби имена „Впјвпдина“ („Службени лист АПВ“, брoj 10/2005)
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Сектпр сппрт
1. Пдлука п дпдели гпдищоег признаоа у пбласти сппрта („Службени лист АПВ“, брпј 8/2003)
2. Пдлука п изгледу ппвеље и статуе за гпдищое признаое у пбласти сппрта („Службени лист АПВ“,
брпј 17/2003)
3. Правилник п категпризацији сппртпва на теритприји АП Впјвпдине (29.12.2014, сајт ПС за сппрт и
пмладину)
4. Правилник п пдпбраваоу и финансираоу прпјеката и прпграма кпјима се пстварују пптребе и
интереси грађана у пбласти сппрта у АП Впјвпдини („Службени лист АПВ“, брпј 2/2015)
5. Правилник п дпдели средстава пп кпнкурсу „Активни распуст“ предвиђен прпграмскпм
активнпщћу Афирмација щкплскпг сппрта у АП Впјвпдини („Службени лист АПВ“, брпј 19/2015)
6. Правилник п прпцесу акредитације пснпвних щкпла на теритприји АП Впјвпдине пп прпграму
„Активне щкпле“ („Службени лист АПВ“, брпј 39/2015)
7. Правилник п дппунама Правилника п нпменклатури здравствених услуга на примарнпм нивпу
здравствене защтите („Службени гласник РС”, брпј 43/2016)

Сектпр пмладина
1. Пдлука п устанпвљаваоу награде за дарпвиту децу, ушенике и пмладину („Службени лист АПВ“,
брпј 6/97)
2. Пдлука п награђиваоу дарпвитих ушеника пснпвних и средоих щкпла („Службени лист АПВ“, брпј
17/2005)
3. Ппкрајинска скупщтинска пдлука п дпнпщеоу Акципнпг плана пплитике за младе у Аутпнпмнпј
ппкрајини Впјвпдини за перипд пд 2015. дп 2020. гпдине („Службени лист АПВ“ брпј 42/2015)
4. Правилник п критеријумима и нашину награђиваоа дарпвитих ушеника (20.10.2014, сајт ПС за
сппрт и пмладину)
5. Правилник п услпвима и нашину дпделе бучетских средстава за финансираое пптреба и интереса
у младих на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине („Службени лист АПВ“, брпј 2/2016)

Осталп
1. Правилник п унутращопј прганизацији и систематизацији радних места у Ппкрајинскпм
секретаријату за сппрт и пмладину (9.3.2015, сајт ПС за сппрт и пмладину)

9. УСЛУГЕ КПЈЕ ПРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСПВАНИМ ЛИЦИМА
Услуге кпје пружа Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину су:

10.



финансираое прпјеката и прпграма из пбласти сппрта у АП Впјвпдини;



финансираое пптреба и интереса младих у АП Впјвпдини;



даваое струшних мищљеоа п питаоима из свпг делпкруга,



инспекцијски надзпр у пбласти сппрта,



даваое сагласнпсти на упптребу имена „Впјвпдина” у пбласти сппрта и пмладине.

ППСТУПАК РАДИ ПРУЖАОА УСЛУГА

Финансираое прпјеката и прпграма у пбласти сппрта и пптреба и интереса младих у
АП Впјвпдине
12. мај 2016.

Инфпрматпр п раду ПС за сппрт и пмладину

12.

За финансираое прпјеката и прпграма у пбласти сппрта и пптреба и интереса младих у АП
Впјвпдини Секретаријат расписује кпнкурсе у свакпј гпдини.
Захтеви за финансираое прпјеката или прпграма из делпкруга Секретаријата дпстављају се на
апликативним пбрасцима у зависнпсти пд врсте прпјеката шије финансираое се тражи. Пбрасци се
налазе на интернет сајту Секретаријата. На сајту се налазе Правилници пп кпјима се дпдељују
средства, а у кпјима су дефинисани субјекти, нашин ппднпщеоа захтева, критеријуми за пдлушиваое
и ппступак пп пдпбреним и пдбијеним предлпзима прпјеката, евалуација, извещтаји п наменскпм
утрпщку средстава итд.

Кпнкурси
Сппрт: http://www.sio.vojvodina.gov.rs/index.php/usluge-meni/konkursi/konkursi-sport
Пмладина: http://www.sio.vojvodina.gov.rs/index.php/usluge-meni/konkursi/konkurski-omladina
У складу са Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм п ппкрајинским административним таксама
(„Службени лист АПВ“, бр. 20/09) ппднпсипци захтева су дужни приликпм ппднпщеоа захтева да
плате таксу у изнпсу пд 220,00 динара (тарифни бр. 1), кап и да накпн пбавещтеоа да је пп захтеву
ппзитивнп рещенп, плате и таксу на рещеое у висини пд 390,00 динара (тарифни бр. 5).

Даваое сагласнпсти на упптребу имена „Впјвпдина“
Према Пдлуци п упптребу имена „Впјвпдина” („Службени лист АПВ”, бр. 10/05) и шлану 42.
Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014 и 54/2014
– други прппис), Ппкрајински секретаријат надлежан је за даваое сагласнпсти на упптребу имена
„Впјвпдина” у пбласти сппрта и пмладине. У ппступку даваоа сагласнпсти на упптребу имена,
укпликп странка тп није ушинила приликпм ппднпщеоа захтева, ппзива се да уплати ппкрајинску
административну таксу према таксенпј тарифи на дан ппднпщеоа захтева. Таксена тарифа за
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издаваое рещеоа п сагласнпсти за упптребу имена „Впјвпдина” према Ппкрајинскпј скупщтинскпј
пдлуци п ппкрајинским административним таксама изнпси 365.170,00 динара (тарифни брпј 12).

Инспекцијски надзпр у пбласти сппрта у АП Впјвпдини
Ппслпви везани за инспекцијски надзпр регулисани су шланпвима пд 166. дп 168. Закпна п
сппрту („Службени гласник РС”, бр. 24/2011) и на пснпву ппјединих пдредби Закпна п инспекцијскпм
надзпру („Службени гласник РС”, бр. 36/2011).

11.

ПРЕГЛЕД ППДАТАКА П ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Решаваое пп захтевима за финансираое
Секретаријат пдлушује пп ппјединашним захтевима сппртских прганизација, кап и пмладинских
прганизација, а кпји се пднпсе на финансираое оихпвих активнпсти и прпјеката.
Ппред тпга, Секретаријат пдлушује и пп захтевима за финансираое изградое, ппремаоа и
пдржаваоа сппртских пбјеката у АП Впјвпдини.
брпј
примљених
захтева

ппзитивнп
решених

негативнп
решених

брпј
пригпвпра

брпј
усвпјених
пригпвпра

брпј
ппвраћаја
средстава

Кпнкурс за финансираое гпдищоих и ппсебних
прпграма ппкрајинских гранских сппртских
савеза

61

56

5

1

1

0

Кпнкурс за финансираое ушещћа на сппртским
манифестацијама пд интереса за АПВ

75

21

54

1

1

0

Кпнкурс за финансираое прганизације
међунарпдних сппртских приредби пд
интереса за АПВ

80

43

37

0

0

0

Кпнкурс за финансираое афирмације жена у
сппрту

110

70

40

0

0

0

Кпнкурс за финансираое пбележаваоа
јубиларних гпдищница

41

27

14

0

0

0

Активни летои распуст

132

54

78

4

2

0

Активни зимски распуст

113

28

85

5

1

јпщ траје
реализација

Кпнкурс за финансираое прпјеката у пбластима
пмладинскпг сектпра у АП Впјвпдини у 2015.
гпдини

320

121

200

8

0

јпщ траје
реализација

Кпнкурс за санацију, адаптацију и ппремаое
прпстпра за рад пмладинских прганизација,
прганизација за младе, пмладинских дпмпва и
дпмпва културе

159

63

96

3

1

0

Кпнкурс за реализацију прпјекта „Здравственп
васпитаое п репрпдуктивнпм здрављу”

74

72

2

1

1

јпщ траје
реализација

Кпнкурс превенција насиља и дискриминације

171

45

126

4

1

јпщ траје
реализација

Укупнп

1336

600

737

27

8

0

Кпнкурси у 2015. гпдини

Сппртска инспекција у
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Укупан брпј
извршених
инспекцијских
прегледа

брпј редпвних
инспекцијских
прегледа

брпј ванредних
инспекцијских
прегледа

Брпј изречених мера
за птклаоаое
недпстатака кпје су
субјекти надзпра
упчили

Брпј решеоа п
привременпј забрани
пбављаоа сппртских
делатнпсти дп
испуоеоа услпва

96

84

12

357

20
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ППДАЦИ П ПРИХПДИМА И РАСХПДИМА

Пун текст Ппкрајинске скупщтинске пдлукe п бучету Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2016.
гпдину се налази на сајту Ппкрајинскпг секретаријата за финансије на следећпј интернет адреси:
http://www.psf.vojvodina.gov.rs/Odluka%20o%20Budzetu%202016%20sr.pdf.

13.

ППДАЦИ П ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са шланпм 39. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и
68/15), а с пбзирпм да Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину нема набавке шија је
прпцеоена вреднпст већа пд 500.000 динара и укупна прпцеоена вреднпст истпврсних набавки на
гпдищоем нивпу није већа пд 500.000 динара, није у пбавези да примеоује пдредбе пвпг закпна.

14.

ППДАЦИ П ДРЖАВНПЈ ППМПЋИ

Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину у пквиру свпјих надлежнпсти кпје су дефинисане
у шлану 42. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи („Службени лист АПВ“, бр.
37/2014 и 54/2014 – други прппис) ушествује у финансираоу прпјеката у пбласти сппрта и пмладинске
пплитике. Међутим, прирпда пвих издвајаоа из бучета не представљају „државну ппмпћ“ у смислу
Закпна п кпнтрпли државне ппмпћи и Уредбе п правилима за дпделу државне ппмпћи. При тпме
мислимп на шиоеницу да пва издвајаоа не испуоавају услпве кпјима је дефинисан ппјам „државне
ппмпћи“ у Закпну и Уредби.

15. ППДАЦИ П ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАОИМА
У припреми.

16.

ППДАЦИ П СРЕДСТВИМА ЗА РАД

Финансијска средства
Финансијска средства за рад Ппкрајинскпг секретаријата за сппрт и пмладину пбезбеђују се
бучетпм Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине. Распплпживи изнпс финансијских средстава за рад се
налазе у Финансијскпм плану ПС за сппрт и пмладину у пквиру прпграмске активнпсти 1005.
Линк: http://www.sio.vojvodina.gov.rs/images/Dokumenta/Finansije/FinPlan16.pdf

17.

ЧУВАОЕ НПСАЧА ИНФПРМАЦИЈА

Нпсаши инфпрмација кпјима распплаже Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину настали
у оегпвпм раду или у вези са оегпвим радпм шувају се:
- Архива са предметима: у Писарници Ппкрајинске владе;
- Електрпнска база ппдатака: у прпстпријама Ппкрајинскпг секретаријата за сппрт и
пмладину;
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- Финансијска дпкумента п плаћаоу за пптребе Ппкрајинскпг секретаријата за сппрт и
пмладину и дпкументација везана за исплату плата заппслених у Ппкрајинскпм
секретаријату за сппрт и пмладину: у Ппкрајинскпм секретаријату за сппрт и пмладину;
- Дпсијеи заппслених: У Управи за заједнишке ппслпве ппкрајинских пргана – Служба за
управљаое људским ресурсима;
- Пстала папирна дпкументација: (дпкументација п регистрацији прган, птвараое ПИБ-а, п
набавци ппреме и других средстава за рад Ппкрајинскпг секретаријата, финансијска
дпкументација, псим пне кпја се шува у Ппкрајинскпм секретаријату за финансије), шува се у
прпстпријама Ппкрајинскпг секретаријата за сппрт и пмладину.

18.

ВРСТЕ ИНФПРМАЦИЈА У ППСЕДУ
Правни прпписи (закпн и ппдзакпнски акти) из пбласти делпкруга рада Секретаријата.

Инфпрмације, извещтаји и други дпкументи Ппкрајинскпг секретаријата за сппрт и пмладину
кпји су разматрали и усвпјили Ппкрајинска влада и Скупщтина АП Впјвпдине.
Дпкументи кпји се пднпсе на рад Ппкрајинскпг секретаријата за сппрт и пмладину.
Закљушени угпвпри са другим прганизацијама и институцијама.
Фптпграфије са ппјединих дпгађаја у прганизацији Ппкрајинскпг секретаријата за сппрт и
пмладину.

19.

ВРСТЕ ИНФПРМАЦИЈА КПЈИМА ДРЖАВНИ ПРГАН ПМПГУЋАВА ПРИСТУП

Приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашај се пмпгућава у принципу без пгранишеоа. Приступ
инфпрмацијама се мпже ускратити јединп у складу са пдредбама из шланпвима 10. и 14. Закпна п
слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07,
104/09 и 36/10).

20.

ИНФПРМАЦИЈЕ П ППДНПШЕОУ ЗАХТЕВА ПРИСТУП ИНФПРМАЦИЈАМА

На пснпву шлана 15. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, тражилац
ппднпси писмени захтев пргану власти за пствариваое права на приступ инфпрмацијама пд јавнпг
знашаја. Захтев треба да садржи назив прана власти, име, презиме и адресу тражипца, пднпснп eппщту, укпликп тражилац жели да му се инфпрмација ппщаље у електрпнскпј фпрми. Захтев треба да
садржи щтп прецизнији ппис инфпрмације кпја се тражи, а мпже да садржи и друге ппдатке кпји
плакщавају прпналажеое тражене инфпрмације. У захтеву тражилац такпђе треба да наведе у кпм
пблику жели да му се тражене инфпрмације издају. Тражилац не мпра навести разлпге за упућиваое
захтева.
Акп захтев није уредан, пвлащћенп лице пргана власти дужнп је да, без надпкнаде, ппуши
тражипца какп да те недпстатке птклпни, пднпснп да дпстави тражипцу упутствп п дппуни. Акп
тражилац не птклпни недпстатке у рпку пд 15 дана пд дана пријема упутства п дппуни, а недпстаци су
такви да се пп захтеву не мпже ппступити, прган власти дпнеће закљушак п пдбациваоу захтева кап
неуреднпг.
Приступ инфпрмацијама прган власти дужан је да пмпгући и на пснпву усменпг захтева
тражипца кпји се саппщтава у записник, при шему се такав захтев унпси у ппсебну евиденцију и
примеоују се рпкпви кап да је захтев ппднет писменп.
Какп налаже шлан 16. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, прган
власти дужан је да без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 15 дана пд дана пријема захтева, тражипца
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пбавести п ппседпваоу инфпрмације, стави му на увид дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију,
пдн. изда или упути кппију тпг дпкумента.
Акп се захтев пднпси на инфпрмацију за кпју се мпже претппставити да је пд знашаја за защтиту
живпта или слпбпде некпг лица, пднпснп угрпжаваое или защтиту здравља станпвнищтва и живптне
средине, прган власти мпра да пбавести тражипца п ппседпваоу те инфпрмације, да му стави на
увид дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, пднпснп да му изда кппију тпг дпкумента
најкасније у рпку пд 48 сати пд пријема захтева.
Захтев за приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја кпје се пднпсе или су настале у вези са
радпм ПС за сппрт и пмладину и кпје се налазе на некпм дпкументу кпји је у ппседу ПС за сппрт и
пмладину, мпже се ппднети Секретаријату на неки пд следећих нашина:
- у писанпј фпрми на ппщтанску адресу: „Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину,
21000 Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина 16,
- лишнп на писарници Ппкрајинске владе, Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина 16 у времену пд
9-14 шаспва или
- електрпнскпм ппщтпм, на адресу sport@vojvodina.gov.rs или mladi@vojvodina.gov.rs.
Захтев за приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, жалбу и пстале пбрасце мпжете преузети
са сајта Ппвереника за приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја и защтиту ппдатака лишнпсти, кап и
са сајта Секретаријата.
Пдгпвпрнп лице за приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја је Пливер Петкпвић, ппмпћник
ппкрајинске секретарке за сппрт и пмладину.

Обрасци
Захтев за приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја
http://www.poverenik.rs/images/stories/formulari/dostupnostinformacija/zahtevcir.doc

Жалба прптив пдлуке пргана власти кпјпм је пдбијен или пдбашен захтев за приступ инфпрмацијама
http://www.sio.vojvodina.gov.rs/images/Dokumenta/2016/InfoJavniZnacaj/zalbanaodlukucir.doc

Жалба када прган власти није ппступип у целпсти/пп захтеву тражипца у закпнскпм рпку
http://www.sio.vojvodina.gov.rs/images/Dokumenta/2016/InfoJavniZnacaj/zalbacutanjecir.doc

Пример тужбе прптив ппвереника
http://www.sio.vojvodina.gov.rs/images/Dokumenta/2016/InfoJavniZnacaj/tuzbaprotivpoverenikacir.doc
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