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Позив за доставу захтева за доделу финансијске подршке  

спортским организацијама  
 

На основу Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању Програма финансијске 
подршке спортским организацијама у отежаним економским условима услед 
пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ("Службени гласник РС", број 111 
од 25. новембра 2021.), позивају се спортске организације, чланови СТСС, да доставе 
захтеве за доделу бесповратних финансијских средстава. 

Стонотениски савез Србије је обухваћен програмом, као савез за спорт који има 
дугогодишњу спортску традицију у Републици Србији, окупља велики број спортиста 
свих узрасних категорија и има значајне спортске резултате на великим међународним 
спортским такмичењима.  

Максимални број спортских организација које могу добити финансијску 
подршку у овом програму је 8 (тачка IV Уредбе, последњи став). Помоћ могу 
добити клубови који учествују у супер или првој лиги Србије (тачка IV Уредбе, 
под 3) . 

Уредбом је утврђено да право да доставе захтев имају спортске организације које 
испуњавају следеће услове: 

1) које су регистроване у складу са Законом о спорту; 
2) које су чланови Стонотениског савеза Србије; 
3) учествује у једном од два највиша ранга националних спортских 

такмичења; 
4) које нису у поступку ликвидације, стечаја или под привременом забраном 

обављања делатности; 
5) које немају блокаду пословног рачуна; 
6) које нису  последње две године правоснажном одлуком кажњене за прекршај 

или привредни преступ у вези са финансијским пословањем, коришћењем 
имовине и раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту. 

 
Захтев мора да садржи следеће: 

 
1. пропратно писмо са наведеним предметом „Захтев за доделу финансијске подршке 

спортским организацијама у отежаним економским условима услед пандемије 
COVID-19“; пропратни допис садржи податке о спортској организацији: 
- пун назив,  
- ПИБ,  
- матични број, 
- текући рачун спортске организације,  
- ранг такмичења у коме наступа спортска организација, 
- име и презиме законског заступника спортске организације; 
допис потписује законски заступник спортске организације. 

 



СТОНОТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
STONOTENISKI SAVEZ SRBIJE 

 TABLE TENNIS ASSOCIATION OF SERBIA 
 

Stonoteniski savez Srbije, Strahinjića Bana 73a, 11000 Beograd 
Tel.: +381 11 2625 282, 2631 375  Fax: +381 11 2625 048 

web: www.stss.rs, e-mail: office@stss.rs 
Tekući račun: Uprava za trezor - 840-17057763-62,  Vojvođanska banka – 325-9500600017930-95 

Vojvođanska banka - 325950060001792804 
Matični broj: 07053916, PIB: 100053740 

2. изјаву да спортска организација није у поступку ликвидације, стечаја или под 
привременом забраном обављања делатности; нема блокаду пословног рачуна у 
тренутку закључења уговора о реализацији Програма и пребацивања буџетских 
средстава на пословни рачун; није у последње две године правоснажном одлуком 
кажњена за прекршај или привредни преступ у вези са финансијским пословањем, 
коришћењем имовине и раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту. 
Изјаву потписује законски заступник спортске организације. 
 

3. спецификацију намене, односно у коју сврху ће спортска организација утрошити 
средства уколико јој буду додељена; средства се могу утрошити само у наведене 
сврхе, а контролу коришћења средстава врши СТСС и подноси извештај 
Министарству омладине и спорта; средства се могу утрошити за:  

- зараде, хонораре и стипендије лиценцираних спортиста у надлежном националном 
спортском савезу, 

- зараде и хонораре спортских стручњака који имају издату дозволу за рад СТСС, 

- изнајмљивање и закуп објеката за обављaње тренажног и такмичарског процеса, 

- трошкове учешћа у међународним такмичењима и одржавање испуњености услова 
за учешће у међународним такмичењима у текућој и наредној такмичарској сезони, 

- трошкове превоза и транспорта, 

- трошкове набавке опреме и реквизита.  

Максимални могући укупни износ који се може навести у спецификацији је 
2.500.000,00 динара. 

Средства морају бити утрошена до 31. јула 2022. године. 

Спецификацију намене са опредељеним ставкама за реализацију програма (сврха 
и износ) потписује законски  заступник спортске организације. 

Позивају се клубови који испуњавају наведене услове из Уредбе да доставе 
захтеве за  финансијску подршку најкасније до 30.11.2021. године у 24.00 часа. 
Захтеви се достављају електронском поштом на адресу office@stss.rs. 

 

Београд, 26.11.2021. 
        Смиљка Радивојчевић 
        СТСС 
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