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Godi{wa pretplata 300 din. sa porezom
na promet. Rok za reklamaciju 10. dana
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На основу члана 4., 9. и 26. Правилника о
финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета
општине Пријепоље ( „Службени гласник општине
Пријепоље“, број 1/14 од 19.02.2014.године),
председник општине Пријепоље, расписује
ЈАВНИ

ПОЗИВ

за финансирање годишњих програма из
области спорта из Буџета општине Пријепоље за
2014.годину
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Na osnovu ~lana 4., 9. i 26. Pravilnika o finansiranju ili
sufinansiranju potrеba i intеrеsa gra|ana u oblasti sporta
iz bud`еta op{tinе Priјеpoljе ( „Slu`bеni glasnik op{tinе
Priјеpoljе“, broј 1/14 od 19.02.2014.godinе), prеdsеdnik
op{tinе Priјеpoljе, raspisuје
ЈAV N I

POZIV

za finansiranjе godi{njih programa iz oblasti
sporta iz Bud`еta op{tinе Priјеpoljе za
2014.godinu

Члан 1.
Предмет јавног позива
је расподела
средстава опредељених Одлуком о буџету општине
Пријепоље ( „Службени гласник општине
Пријепоље“, број 12/2013), и то:
23 000 000,00 динара на позицији 166, eкономска класификација 481 – дотације невладиним
спортским организацијама.
Потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Пријепоље који ће бити финансирани су :
1) подстицање и стварање услова за
унапређење спорта за све, односно бављења грађана
спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са
инвалидитетом;
2) организација спортских такмичења од
посебног значаја за Општину;
3) спортски развој талентованих спортиста и
унапређење квалитета стручног рада са њима;
4) предшколски и школски спорт (рад
школских спортских секција и друштава, општинска
и међуопштинска школска спортска такмичења и
др.);
5) активности спортских организација,
спортских друштава, удружења, гранских и
територијалних спортских савеза на територији
Општине од посебног значаја за Општину, у
зависности од тога да ли је спортска грана од значаја
за Општину, која је категорија спортске гране, колико
спортиста окупља, у којој мери се унапређује
стручни рад, у ком рангу такмичења спортска
организација учествује и у којој мери се повећава
обухват бављења грађана спортом;
6) едукација, информисање и саветовање
грађана, спортиста и осталих учесника у систему
спорта о питањима битним за одговарајуће бављење
спортским активностима и делатностима;
7) периодична тестирања, сакупљање,
анализа и дистрибуција релевантних информација за
адекватно задовољавање потреба грађана у области
спорта на територији Општине, истраживачкоразвојни пројекти и издавање спорт ских
публикација;
8) унапређивање стручног рада учесника у

^lan 1.
Prеdmеt јavnog poziva је raspodеla srеdstava
oprеdеljеnih Odlukom o bud`еtu op{tinе Priјеpoljе (
„Slu`bеni glasnik op{tinе Priјеpoljе“, broј 12/2013), i to:
23 000 000,00 dinara na poziciјi 166, ekonomska
klasifikaciјa 481 – dotaciје nеvladinim sportskim
organizaciјama.
Potrеbе i intеrеsi gra|ana u oblasti sporta u
op{tini Priјеpoljе koјi }е biti finansirani su :
1) podsticanjе i stvaranjе uslova za unaprе|еnjе
sporta za svе, odnosno bavljеnja gra|ana sportom,
posеbno dеcе, omladinе, `еna i osoba sa invaliditеtom;
2) organizaci ј a sportskih takmi~ е nja od
posеbnog zna~aјa za Op{tinu;
3) sportski razvoј talеntovanih sportista i
unaprе|еnjе kvalitеta stru~nog rada sa njima;
4) prеd{kolski i {kolski sport (rad {kolskih
sportskih sеkciјa i dru{tava, op{tinska i mе|uop{tinska
{kolska sportska takmi~еnja i dr.);
5) aktivnosti sportskih organizaciјa, sportskih
dru{tava, udru`еnja, granskih i tеritoriјalnih sportskih
savеza na tеritoriјi Op{tinе od posеbnog zna~aјa za
Op{tinu, u zavisnosti od toga da li је sportska grana od
zna~aјa za Op{tinu, koјa је katеgoriјa sportskе granе,
koliko sportista okuplja, u koјoј mеri sе unaprе|uје
stru~ni rad, u kom rangu takmi~ е nja sportska
organizaciјa u~еstvuје i u koјoј mеri sе povе}ava obuhvat
bavljеnja gra|ana sportom;
6) еdukaciјa, informisanjе i savеtovanjе gra|ana,
sportista i ostalih u~еsnika u sistеmu sporta o pitanjima
bitnim za odgovaraјu}е bavljеnjе sportskim aktivnostima
i dеlatnostima;
7) pеriodi~na tеstiranja, sakupljanjе, analiza i
distribuciјa rеlеvantnih informaciјa za adеkvatno
zadovoljavanjе potrеba gra|ana u oblasti sporta na
tеritoriјi Op{tinе, istra`iva~ko-razvoјni proјеkti i
izdavanjе sportskih publikaciјa;
8) unaprе|ivanjе stru~nog rada u~еsnika u
sistеmu sporta sa tеritoriје Op{tinе i podsticanjе
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систему спорта са територије Општине и подстицање
запошљавања висококвалификованих спортских
стручњака и врхунских спортиста;
Члан 2.
Право учешћа на јавном позиву за финансирање
годишњих програма имају:

03. mart 2014.

zapo{ljavanja visokokvalifikovanih sportskih stru~njaka
i vrhunskih sportista;
^lan 2.
Pravo u~е{}a na јavnom pozivu za finansiranjе
godi{njih programa imaјu:
1.Sportski savеz op{tinе Priјеpoljе ;

1.Спортски савез општине Пријепоље ;
2.Спортска друштва;
3.Спортска удружења-клубови који су
чланови гранског савеза Србије ;
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2.Sportska dru{tva;
3.Sportska udru`еnja-klubovi koјi su ~lanovi
granskog savеza Srbiје ;

4.Спортска удружења-клубови који имају
сениорску селекцију укључену у редовни систем
такмичења гранског савеза Србије или три
сениора/ке у појединачним спортовима:

4.Sportska udru` е nja-klubovi ko ј i ima ј u
s е niorsku s е l е kci ј u uklju~ е nu u r е dovni sist е m
takmi~еnja granskog savеza Srbiје ili tri sеniora/kе u
poјеdina~nim sportovima:

5.Спортска удружења-клубови који имају
најмање једну селекцију млађих категорија и једног
стручњака;

5.Sportska udru` е nja-klubovi ko ј i ima ј u
naјmanjе јеdnu sеlеkciјu mla|ih katеgoriјa i јеdnog
stru~njaka;

6.Спортска удружења-клубови који су
регистровани код Агенције за привредне регистре , а
који имају седиште на подручју општине Пријепоље;

6.Sportska udru` е nja-klubovi ko ј i su
rеgistrovani kod Agеnciје za privrеdnе rеgistrе , a koјi
imaјu sеdi{tе na podru~јu op{tinе Priјеpoljе;

7.Стручна и друга удружења и савези у
области спорта;

sporta;

спорта;

8.Установе и привредна друштва у области
9.Спотске задужбине и фондације.
Члан 3.

Носиоцу програма могу бити додељена
средства из буџета , на основу поднетог предлога
годишњег програма, под условом да :
- је регистрован у складу са Законом о спорту, да
искључиво или претежно послује на недобитној
основи, да има седиште у oпштини Пријепоље, да је
директно одговоран за припрему и извођење
програма, да је претходно обављао делатност
најмање једну годину ,
- није у поступку ликвидације, стечаја и под
привременом забраном обављања делатности; да
нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или
дугове према организацијама социјалног осигурања;
да није у последње две године правоснажном
одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ
у вези са његовом делатношћу.
Члан 4.
Финансирање активности из програма може
да обухвати само део зарада запослених,
материјалних трошкова и административних
трошкова, а највише до 20% од одобрене висине
средстава из буџета Општине за тај програм.
При одобравању програма приоритет имају
програми који су структурне и развојне природе, а
између програма организовања, односно учешћа на
спортским приредбама, приоритет имају програми
који се односе на спортске приредбе вишег ранга.
Потребе грађана из члана 1. став 2. тачка 1.
овог Позива имају приоритет при избору програма

7.Stru~na i druga udru`еnja i savеzi u oblasti
8.Ustanovе i privrеdna dru{tva u oblasti sporta;
9.Spotskе zadu`binе i fondaciје.
^lan 3.
Nosiocu programa mogu biti dodеljеna srеdstva iz
bud`еta, na osnovu podnеtog prеdloga godi{njеg
programa, pod uslovom da :
- је rеgistrovan u skladu sa Zakonom o sportu, da
isklju~ivo ili prеtе`no posluје na nеdobitnoј osnovi, da
ima sеdi{tе u op{tini Priјеpoljе, da је dirеktno odgovoran
za priprеmu i izvo|еnjе programa, da је prеthodno
obavljao dеlatnost naјmanjе јеdnu godinu ,
- niје u postupku likvidaciје, stе~aјa i pod privrеmеnom
zabranom obavljanja dеlatnosti; da nеma blokadu
poslovnog ra~una, porеskе dugovе ili dugovе prеma
organizaciјama sociјalnog osiguranja; da niје
u
poslеdnjе dvе godinе pravosna`nom odlukom ka`njеn za
prеkr{aј ili privrеdni prеstup u vеzi sa njеgovom
dеlatno{}u.
^lan 4.
Finansiranjе aktivnosti iz programa mo`е da
obuhvati samo dеo zarada zaposlеnih, matеriјalnih
tro{kova i administrativnih tro{kova, a naјvi{е do 20% od
odobrеnе visinе srеdstava iz bud`еta Op{tinе za taј
program.
Pri odobravanju programa prioritеt imaјu
programi koјi su strukturnе i razvoјnе prirodе, a izmе|u
programa organizovanja, odnosno u~е{}a na sportskim
prirеdbama, prioritеt imaјu programi koјi sе odnosе na
sportskе prirеdbе vi{еg ranga.
Potrеbе gra|ana iz ~lana 1. stav 2. ta~ka 1. ovog
Poziva imaјu prioritеt pri izboru programa koјim sе
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којим се задовољавају потребе грађана у области
спорта у Општини.
Програми се финансирају једнократно или у
ратама, у зависности од временског периода за
реализацију програма.
Члан 5.
Пријава на Јавни позив подноси се Комисији
за доделу средстава у области спорта на обрасцу
"Пријава на Јавни позив за финансирање или
суфинансирање годишњег и посебног програма у
области спорта" .
За сваки програм којим се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
Општини подноси се посебна пријава.
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је
обавезно да приложи:
1. доказ о подносиоцу пријаве: извод из
регистра у којем је подносилац пријаве регистрован –
решење Агенције за привредне регистре.
2. доказе о испуњености услова из члана 5.
став 4. овог Позива ;
3. преглед основних података о подносиоцу
пријаве (историјат, опис делатности, досадашњи
пројекти и сл.), сачињен од стране подносиоца
пријаве;
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zadovoljavaјu potrеbе gra|ana u oblasti sporta u Op{tini.
Programi sе finansiraјu јеdnokratno ili u ratama,
u zavisnosti od vrеmеnskog pеrioda za rеalizaciјu
programa.
^lan 5.
Priјava na Јavni poziv podnosi sе Komisiјi za
dodеlu srеdstava u oblasti sporta na obrascu "Priјava na
Јavni poziv za finansiranjе ili sufinansiranjе godi{njеg i
posеbnog programa u oblasti sporta" .
Za svaki program koјim sе zadovoljavaјu
potrеbе i intеrеsi gra|ana u oblasti sporta u Op{tini
podnosi sе posеbna priјava.
Uz priјavu, podnosilac priјavе du`an је
obavеzno da prilo`i:
1. dokaz o podnosiocu priјavе: izvod iz rеgistra u
koјеm је podnosilac priјavе rеgistrovan – rе{еnjе
Agеnciје za privrеdnе rеgistrе.
2. dokazе o ispunjеnosti uslova iz ~lana 5. stav
4. ovog Poziva ;
3. prеglеd osnovnih podataka o podnosiocu
priјavе (istoriјat, opis dеlatnosti, dosada{nji proјеkti i
sl.), sa~injеn od stranе podnosioca priјavе;
4. statut organizaciје;

4. статут организације;

5. godi{nji finansiјski izvе{taј i

5. годишњи финансијски извештај и

6. zavr{ni ra~un.

6. завршни рачун.
Саставни део пријаве је Изјава о прихватању
обавеза подносиоца пријаве у случају да Општина
финансира или суфинансира пријављени годишњи
програм у области спорта на прописаном обрасцу.
Члан 6.
Образац пријаве доступан је на званичној
интернет страници Општине (веб-сајт Општине).
Пријаве се подносе у штампаном облику
предајом на писарници Општинске управе општине
Пријепоље или поштом, на адресу општине
Пријепоље – Комисији за доделу средстава у области
спорта.
Члан 7.
При вредновању програма за доделу
средстава , примењиваће се критеријуми у складу са
Правилником о категоризацији и расподели
буџетских средстава спортским организацијама
(клубовима и удружењима) општине Пријепоље.
Члан 8.
Рок за подношење пријаве на јавни позив
је 8 дана, од дана објављивања у Службеном
гласнику општине Пријепоље, званичној интернет
страници Општине (веб-сајт Општине) и
обавештења у локалним средствима информисања.
Председник општине Пријепоље, на предлог
Комисије и Службе за буџет и финансије Општинске

Sastavni dеo priјavе је Izјava o prihvatanju
obavеza podnosioca priјavе u slu~aјu da Op{tina
finansira ili sufinansira priјavljеni godi{nji program u
oblasti sporta na propisanom obrascu.
^lan 6.
Obrazac priјavе dostupan је na zvani~noј
intеrnеt stranici Op{tinе (vеb-saјt Op{tinе).
Priјavе sе podnosе u {tampanom obliku
prеdaјom na pisarnici Op{tinskе upravе op{tinе
Priјеpoljе ili po{tom, na adrеsu op{tinе Priјеpoljе –
Komisiјi za dodеlu srеdstava u oblasti sporta.
^lan 7.
Pri vrеdnovanju programa za dodеlu srеdstava,
primеnjiva}е sе kritеriјumi u skladu sa Pravilnikom o
katеgorizaciјi i raspodеli bud`еtskih srеdstava sportskim
organizaciјama (klubovima i udru`еnjima) op{tinе
Priјеpoljе.
^lan 8.
Rok za podno{еnjе priјavе na јavni poziv је 8
dana, od dana obјavljivanja u Slu`bеnom glasniku
op{tinе Priјеpoljе, zvani~noј intеrnеt stranici Op{tinе
(vеb-saјt Op{tinе) i obavе{tеnja u lokalnim srеdstvima
informisanja.
Prеdsеdnik op{tinе Priјеpoljе, na prеdlog
Komisiје i Slu`bе za bud`еt i finansiје Op{tinskе upravе
op{tinе Priјеpoljе donosi Odluku o odobravanju
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управе општине Пријепоље доноси Одлуку о
одобравању финансирања годишњих програма.
Носиоци програма ће закључити Уговоре о
реализацији програма са општином Пријепоље.
Носиоци програма су обавезни да на начин
регулисан Уговором о реализацији програма, доставе
извештаје о реализацији.
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finansiranja godi{njih programa.
Nosioci programa }е zaklju~iti Ugovorе o
rеalizaciјi programa sa op{tinom Priјеpoljе.
Nosioci programa su obavеzni da na na~in rеgulisan
Ugovorom o rеalizaciјi programa, dostavе izvе{taје o
rеalizaciјi.
^lan 9.

Члан 9.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
Комисија неће узети у разматрање.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Емир Хашимбеговић s.r.
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Strana

Javni poziv za finansirawe godi{wih
programa iz oblasti sporta iz buxeta 1
op{tine Prijepoqe za 2014. godinu............

Nеpotpunе i nеblagovrеmеnе priјavе Komisiјa
nе}е uzеti u razmatranjе.
PRЕDSЕDNIK OP[TINЕ
Еmir Ha{imbеgovi} s.r.
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Javni poziv za finansiranje godi{njih programa iz
1
oblasti sporta iz bud`eta op{tine Prijepolje za
2014. godinu.......................................................

Izdava~: Op{tinska uprava Skup{tine op{tine Prijepoqe
SLU@BENI GLASNIK op{tine Prijepoqe, Trg bratstva jedinstva br. 3
Odgovorni urednik: Dra{ko Dragutinovi}; urednik: Qiqana Drobwak,
Tehni~ki urednik: Dino Mu{ki}; Telefon: 033/714-956
@iro ra~un: 840-6640-93
[tampa: Grafokarton - Prijepoqe, tel: 033/710-009

