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               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

                                                             ОПШТИНЕ  ВРБАС 
 

 

 

2. 

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи /„Службени гласник 
РС“, број 129/07, 83/14-други закон, 101-16 – други закон и 47/18/, чланова 137., 138. и 
141. Закона о спорту  /„ Службени Гласник РС“, брoj 10/16/, члана 2. став 2. и 38. Закона 
о удружењима /„Службени гласник РС", број 51/09, 99/11–други закони и 44/18-други 
закон/, чланa 2. Правилника о националној категоризацији спортова /„Службени Гласник 
РС'', број 12/2017/, члана 14, 61. и 119. Статута општине Врбас /„Службени лист општине 
Врбас'', број 26/18/, Општинско веће општине Врбас, на својој седници одржаној  20. 
јануара 2021. године, донело је 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ  

ДОДЕЛЕ  СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА 
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА 

РЕАЛИЗУЈУ СПОРТСКА УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС  ИЗ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРБАС У 2021. ГОДИНИ  

 

      Члан 1. 

 

Овим Правилником ближе се уређују: услови, критеријуми, начин и поступак 
доделе средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса која реализују спортска удружења на 
територији општине Врбас  из буџета општине Врбас у текућој години. 

На сва питања која нису регулисана овим Правилником примењује се Уредба о 
средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС", број 16/18 
(у даљем тексту: Уредба).   

 
 

Општи услови за суфинансирање потреба у области спорта  

 

Члан 2. 

 

Критеријуми за суфинансирање потреба у области спорта у општини Врбас 
доносе се у циљу подстицања развоја спорта и објективног вредновања програма и 
резултата рада. 

БРОЈ  2.  ВРБАС  20. ЈАНУАР  2021. ГОДИНА   LV 
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Право на доделу средстава из буџета општине Врбас и право на суфинансирање 
програма у области спорта остварују спортска удружења, спортска друштва, спортски 
савези под следећим условима: 

 

˗ Да спортска удружења, спортска друштва, спортски савези, припадају 
националним гранским спортским савезима преко којих се остварује општи 
интерес у области спорта у Републици Србији. 
На основу члана 137. став 4. Закона о спорту („Службени гласник РС'', број 
10/2016). 
(Доказ  копија потврде о чланству у националном гранском спортском савезу преко 
којег се остварује општи интерес у области спорта у РС). 

 
˗ Да су регистровани у Агенцији за привредне регистре са седиштем на територији 

општине Врбас. 
(Доказ копија решења агенције за привредне регистре). 

 
˗ Да своју основну програмску активност реализују на територији општине Врбас, 

ако зато постоје адекватни спортски капацитети, уколико не постоје, могу 
обављати своје програмске активности ван Општине Врбас.  
(Доказ Уговор o закупу или коришћењу спортских објеката  ЦФК  „Драго Јововић”, 
уговор са школом или власником  у којем спортска организација обавља спортске 
активности, тренажни рад и одигравање утакмица, или доказ о власништву 
спортског објекта ако је у власништву спортске организације). 

 
˗ Да имају чланство и обезбеђен континуиран стручно - педагошки рад, у складу са 

важећим Законом о спорту.  
(Доказ, Копија књиге евиденције чланова спортске организације, уговор са 
тренером који обавља стручно–педагошки рад у клубу, копију његове дипломе о 
стручној оспособљености и копију тренерске лиценце гранског савеза у оквиру ког 
се спортска организација такмичи). 

 

˗ Да су регистровани и да се налазе у систему такмичења најмање 2 године. 
(Доказ, копија решења aгенције за привредне регистре и копија потврде гранског 
савеза да се спортска организација налази у систему такмичења непрекидно од 
такмичарске 2018/2019. год). 

 
˗ Да су чланови Савеза спортова општине Врбас.  

 
˗ Да имају програме и календаре тренажних и такмичарских активности за 2021. 

годину; 
(Доказ, приложени програми за 2021. год). 

 
˗ Да клубови имају стручни рад са млађим категоријама (сем ронилачког, коњичког, 

ауто-мото и још неких спортова где то није могуће). 
(Доказ, копија књиге евиденције чланова млађих узрасних категорија). 

 
˗ Да су се пријавили у конкурсом предвиђеном року. 

 
˗ Да су оправдали финансијским извештајем наменски  утрошак по закљученом 

уговору о суфинансирању средстава за 2020. годину добијених Јавним конкурсом 
из буџета Општине Врбас.  
(Доказ, потврда ССО Врбаса о правдању утрошка добијених средстава конкурсом 
за 2020. год). 
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Члан 3. 
 

У складу са Законом о спорту и овим Правилником средства буџета Општине 
Врбас за текућу годину користе се за суфинансирање: 

 
1. Годишњих програма - Основни трошкови клубова 
1.1.Програм рада са сениорским категоријама 
1.2.Програм рада са млађим категоријама (јуниори, кадети, пионири) 
1.3.Програм задовољења потреба спортских организација и грађана у области спорта на    
      нивоу Општине Врбас. 
2. Посебних програма - Програм спортских такмичења и манифестација од интереса за   
    општину Врбас. 

Висина средстава за расподелу спортским удружењима из овог Правилника за 
реализацију програма, утврђена су Одлуком о буџету општине Врбас за текућу годину у 
којој се расписује конкурс.  

Средства из става 1. овог члана, могу се доделити спортским удружењима само за 
програмске активности које се реализују у текућој години и морају бити реализоване до 
краја текуће године.  

Спортске организације се опредељују да ли ће конкурисати као колективни или 
појединачни спорт. 

У конкуренцији појединачних спортова бодује се само најбољи резултат у свакој 
категорији. 

Спортске организације имају право због специфичности спорта да се за млађе 
селекције посебно определе да ли ће конкурисати појединачно или екипно. 
 
ПРОГРАМИ: 

 
1. ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ - ОСНОВНИ ТРОШКОВИ КЛУБОВА ( КРИТЕРИЈУМИ ) 
 
1. 1. Програм рада са сениорским категоријама 

 
У циљу објективнијег и поузданијег вредновања програма спортских организација 

утврђује се категоризација спортова на нивоу Републике Србије и општине.  
 

Правилником о националној категоризацији спортова /„Службени Гласник РС'', 
број 12/2017/ утврђују се критеријуми за категорисање и одређује ранг спортских грана 
на основу остварених резултата, националне и међународне традиције, националне и 
медијске заступљености и популарности, зравственог, социјалног и другог утицаја на 
учеснике, финансијског значаја и финансијске самосталности, рекламне атрактивности, 
приступачности појединих спортских грана и других значајних фактора. 

 

        НАЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЗАЦИЈА СПОРТОВА 
 

1. категорија 
 

1. Атлетика  7. Рукомет 

2.Ватерполо  8. Стрељаштво  

3. Веслање  9. Тенис 

4. Кајак-кану  10. Фудбал 

5. Кошарка 11. Рвање   

6. Одбојка 12. Теквондо          

7. Пливање  
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2.  категорија 
 

1. Бициклизам 10. џудо 

2. Бокс  11. шах 

3. Ваздухопловни спорт 12. атлетика /параолимпијски спорт/  

4. Гимнастика 13. стони тенис / параолимпијски спорт/ 

5. Карате 14. стрељаштво / параолимпијски спорт/ 

6. Кик бокс 15. спорт глувих и наглувих 

7. Куглање 16. спорт слепих и слабовидих  

8. Планинарство 17. Шах 

9. стони тенис  

 
3. категорија 
 

1. аутомобилизам 14. Скијање  

2. амерички фудбал 15. спортски плес 

3. Бадминтон  16. Спортски риболов  

4. Боди-билдинг  17. стреличарство 

5. Дизање тегова 18. Триатлон  

6. Једрење  19. Хокеј на леду  

7. Коњички спорт (олимпијске и  
    ФЕИ дисциплине) 

20. Џет-ски  

8. галопски спорт 21. Џу-џицу 

9. касачки спорт 22. Фитнес 

10.мачевање  23. одбојка седећа  
      /параолимпијски спорт/ 

11. мото спорт  24. powerlifting  /параолимпијски спорт/ 

12. Савате  25. пливање /параолимпијски спорт/ 

13. Синхроно пливање 26. стреличарство   
      /параолимпијски спорт/ 

 
4.  категорија 
 

1. Аикидо  17. Рагби 13 

2. Бејзбол 18. Самбо 

3. Боћање 19. Скокови у воду 

4. Бриџ 20. Скијање на води 

5. Го 21. Спортско пењање 

6. Голф 22. Хокеј на трави 

7. Карлинг 23. Tug-of-War /надвлачење конопца/ 

8. Кендо 24. бадмингтон /параолимпијски спорт/ 

9. Кјокушинкаи 25. бициклизам /параолимпијски спорт/ 

10. Клизање 26. Goalball /слепи и слабовиди/           
      параолимпијски спорт/ 

11. Корфбол 27. кану /параолимпијски спорт/ 

12. Оријентиринг 28. кошарка у колицима  
      /параолимпијски спорт/ 

13. Пикадо 29. скијање /параолимпијски спорт/ 

14. Подводни спорт 30. теквондо /параолимпијски спорт/ 

15. Рафтинг 31. непараолимпијски спорт особа  
      са инвалидитетом 

16. Рагби  
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5.  категорија 
 

1. Аеробик 11. Пеинтбол  

2. Ashihara Kaikan 12. Powerlifting 

3. Биатлон 13. Практично стрељаштво 

4. Билијар /pool/ 14. Санкашки спортови  

5. Боб 15. скајбол 

6. bowling 16. Сквош 

7. Вушукунгфу  17. снукер 

8. крикет  18.спортска спелеологија 

9. .Life Saving 19. Софтбол 

10. летеће мете   

 
 
6.  категорија 
 
 У коју спадају спортске гране које нису од посебног значаја за Републику Србију. 
 

Спортови који нису категорисани, а појаве се на конкурсу по Правилнику и својом 
организацијом и активностима испуне критеријуме, категоришу се у 6. категорију. 
 
 
 
 
    КАТЕГОРИЗАЦИЈА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ВРБАС 

   
1. категорија 
 

1. Фудбал 4. Одбојка 

2. Рукомет  

3. Кошарка  

 
2.  категорија 
 

1. Бокс 4. Кик бокс 

2. Џудо  

3. Стони тенис   

 
3. категорија 
 

1. Школски спорт 3. 

2.  4. 

 
4.  категорија 
 

1. Шах 5. Пливање 

2. Стрељаштво 6. Тенис 

3. Карате  

4. Друштво за спорт и рекреацију    
    инвалида 
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5.  категорија 
 

Спортови који нису категорисани, а појаве се на конкурсу по Правилнику и својом 
организацијом и активностима испуне критеријуме, категоришу се у 5. категорију. 

 
 

I ЕКИПНИ СПОРТОВИ  
Сениорска категорија 

 
За екипне сениорске спортове применити табелу 1. и израчунати за сваку спортску 

организацију број бодова које добија на основу ранга лига такмичења у којем учествује у 
свом гранском спортском савезу. Бодује се ранг лига система такмичења јесен - пролеће  
2018/2019. 

Клубовима, учесницима плеј-офа ( 4 екипе) првенства и купа Србије или 
освајачима неког од прва три места у највишем рангу такмичења на коначан збир се 
додаје 30% од укупног броја обрачунатих бодова за сениоре и–или 20% од укупног броја 
обрачунатих бодова за млађе категорије, претходно правило се односи и на клубове који 
обезбеде пласман у виши ранг такмичења. 

Фудбалским клубовима се на укупну обрачунату рату додаје 30.000,00 динара због 
специфичности одржавања стадиона. 
 

Табела бр. 1 
 I категорија II 

категорија 
III 

категорија 
IV 

категорија 
V 

категорија 

I  ранг 100 40 25 20 15 

II ранг 80 35 20 15 10 

III ранг 60 30 15 10 7 

IV ранг 50 25 10 7 5 

V ранг 35 20 7 5 3 

VI ранг 25 15 5 3 1 

 
 
Остварени број бодова применом Tабеле 1. Множи се коефицијентом ранга такмичења: 
- Спортови са 6 рангова такмичења у свом гранском спортском савезу : фудбал (М), 
стони тенис (М) и стони тенис (Ж). 
 
● I  ранг  х 6 

● II  ранг х 5 

● III ранг х 4 

● IV ранг х 3 

● V ранг  х 2 

● VI ранг х 2 
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- Спортови са 5 рангова такмичења у свом гранском савезу: одбојка (М), одбојка 
(Ж), шах (М) 

 
● I  ранг  х 5 

● II  ранг х 4 

● III ранг х 3 

● IV ранг х 2 

● V ранг  х 1 

 
- Спортови са 4 ранга такмичења у свом гранском савезу: кошарка(М), рукомет (М), 
рукомет (Ж) и куглање (М). 
 

● I  ранг  х 4 

● II  ранг х 3 

● III ранг х 2 

● IV ранг х 1 

 
- Спортови са 3 ранга такмичења у свом гранском спортском савезу: ватерполо (М), 
карате (М), карате(Ж), рвање(М) грчко-римски и џудо (М) 
 
● I  ранг  х 3  
● II  ранг х 2 

● III ранг х 1 

 
- Спортови са 2 ранга такмичења у свом гранском спортском савезу: кошарка (Ж), 
тенис (М), фудбал (Ж), куглање (Ж), шах (Ж), амерички фудбал (М) и боћање. 
 
● I  ранг  х 2 

● II  ранг х 1 

 
- Спортови са 1 рангом такмичења у свом гранском спортском савезу: ватерполо 
(Ж), бокс, рвање (Ж), рвање (М) слободан стил, џудо (Ж), дизање тегова, бејзбол, 
бовлинг, тенис (Ж). 

 
● I  ранг   х 1 

 
 

1.2.  Програм рада са млађим категоријама (јуниори, кадети, пионири) 
 

Све сениорске спортске организације које се бодују по систему за екипне спортове 
уколико имају јуниоре, кадете и пионире у редовном лига систему такмичења свог 
спортског гранског савеза, добијају додатно за јуниоре 40 % , за кадете 30 % и за 
пионире 20 % бодова остварених бодовањем сениорске екипе. 
 Спортске организације које немају сениорске екипе пријављују се на конкурс и 
бодују им се оне старосне селекције које се налазе у редовном лига систему спортског 
гранског савеза којем припадају и немају право на примену коефицијента ранга 
такмичења, стим да применом Табеле 1. Остварују за јуниоре 40 % , за кадете 30 % и за 
пионире 20 % бодова.  
 Школе спорта не спадају у категорију на основу којих се могу суфинансирати 
трошкови такмичења.  
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II ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ  

Сениорска категорија 
 

За бодовање се узима у обзир један (најбољи) појединачни резултат из 2019. 
године за једну спортску организацију у сениорској конкуренцији. Клубовима чији 
чланови донесу медаљу са великог међународног такмичења (Олимпијске игре, Светско 
или Европско првенство) у било којој узрасној категорији на коначан збир бодова им се 
додаје 30% од укупног броја обрачунатих бодова. 
 
 Првенство Србије и Војводине 
 

Табела 2. 

 I 
категорија 

II 
категорија 

III 
категорија 

IV  
категорија 

V  
категорија 

1.место у 
Србији 

40 35 15 10 7 

2. место у 
Србији 

35 25 10 7 5 

3.место у 
Србији 
1. 2. и 3. 
место у 

Војводини 

30 15 7 5 3 

 
Додељени бодови применом Табеле 2. за освојена прва 3 места у Србији и 

Војводини се множе коефицијентом категорије у којој се спорт налази. У спорту или 
категорији у којој је било мање од 10 клубова или учесника на првенству Србије или 
Војводине, рачуна се 50 % бодова после множења коефицијентом.  
 

˗ Спортови I категорије    х 5 

˗ Спортови II категорије   х 4 

˗ Спортови III категорије  х 3 

˗ Спортови IV категорије  х 2 

˗ Спортови V категорије   х 1 

 
 
Јуниорска, кадетска и пионирска категорија 
 

Примењују се све табеле и правилници из вредновања сениорског спорта, стим да 
се јуниори вреднују 40 %, кадети 30 % а пионири 20 % од сениорског резултата. 
 
__________________________________________________________________________ 

После извршеног бодовања свих спортских организација сабирају се бодови 
екипних и појединачних спортова, поделе се са  сумом новца одређеном за 
основне трошкове клубова и добије се вредност једног бода у динарима. Свакој 
спортској организацији се затим израчуна на основу вредности бода колико новца 
припада за суфинансирање трошкова такмичења. Из буџета општине Врбас ће се 
финансирати само један клуб из једне спортске гране, а у случају постојања више 
клубова у истој спортској грани приоритет у финансирању ће имати клубови са 
називом Врбас у имену свога клуба, осим у случајевима о којима ће одлучивати по 
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посебним захтевима Председник општине Врбас уз предходно Мишљење 
Општинског већа општине Врбас.  

Спортске организације које из било којих разлога нису добиле средства из 
буџета неће имати право бесплатног коришћења спортских објеката за тренажне и 
такмичарске активности. 
 
1.3. Програм задовољења потреба спортских организација и грађана у области 
спорта на нивоу Општине Врбас – посебни програми 
 

Задовољење потребе грађана у области спорта остварује се кроз програм Савеза 
спортова општине Врбас. 
 
Програм Савеза спортова општине Врбас 
 

Савез спортова општине Врбас, као Савез спортских организација на територији 
Општине Врбас реализује програме од општег интереса и то: 

˗ израда планова и програма развоја спорта на територији општине, 
˗ израда анализа стања и предлагање мера за унапређење спорта, 
˗ израда критеријума и мерила за вредновање спорта, 
˗ координација реализације програма и такмичења у области спорта, 
˗ координација и организација програма школског спорта, 
˗ кординација и организација програма спорта за све, 
˗ међуопштинеска и међународна спортска сарадња, 
˗ организација и реализација едукативних програма, 
˗ информативно - пропагандна активност, 
˗ средства за школски спорт, 
˗ средства за спорт за све. 

 
Савезу спортова општине Врбас ће се обезбедити: 

˗ плате и додаци запослених (целе зараде за запослене према Одлуци о буџету 
Општине Врбас за текућу годину), 

˗ средства за школски спорт, 
˗ средства за спорт за све, 
˗ коришћење простора за рад, 
˗ средства за материјалне трошкове (на основу Одлуке о буџету Општине Врбас за 

текућу годину), 
˗ средства за специјализоване услуге (на основу Одлуке о буџету Општине Врбас за 

текућу годину).  
 

2. ПРОГРАМ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА И МАНИФЕСТАЦИЈА ОД ИНТЕРЕСА ЗА   
   ОПШТИНУ ВРБАС 

 
Спортска такмичења и манифестације од интереса за општину Врбас могу бити 

финансирана уколико њихов програм испуњава следеће услове: 
˗ да се реално и објективно процењује да ће такмичење и манифестација због своје 

масовности и квалитета изазвати посебно интересовање по броју учесника или по 
броју гледалаца, 

˗ да је међународног или врхунског карактера, 
˗ да ће квалитетом учесника допринети популаризацији појединог спорта или спорта 

у целини, 
˗ да постоји гаранција о обезбеђењу одговарајућег квалитета организације, 
˗ да се финансира удруженим средствима и одржава на територији Општине Врбас. 
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Приликом утврђивања програма водиће се рачуна о традиционалном карактеру 
такмичења или манифестације. 

Спортским такмичењима и манифестацијама од интереса за општину обезбеђује 
се: 

˗ приоритет у коришћењу спортских објеката; 
˗ учешће у трошковима организације такмичења и манифестација. 

 
      Члан 4.  
 
          Ближа мерила и допунски критеријуми који су специфични за одређену област 
и чијом применом се врши вредновање пријављених програма су основ за расподелу 
буџетских средстава. Ниво средстава која ће се доделити за поједине програме 
зависи од укупне буџетске масе намењене за реализацију програма у области спорта 
и могућности Општине Врбас.  

Минимални износ средстава на месечном нивоу не може изности мање од 
5.000,00 РСД /пет хиљада динара/. 

 
Имајући у виду карактер и динамику реализације програма током календарске 

године утврђује се редовна, посебна и ванредна програмска активност. 
 
Под редовном програмском активношћу подразумева се: 

˗ програм школских спортских такмичења, 
˗ стручно усавршавање, редован тренажни рад, редован такмичарски програм рада 

са млађим узрасним категоријама, 
˗ стручно усавршавање, редован тренажни рад и такмичарски програм спортских 

организација, 
˗ материјални трошкови гранских савеза и Савеза спортова општине Врбас. 

 
Под посебном програмском активношћу подразумева се: 

˗ програм учешћа Врбаских екипа у међународним КУП-такмичењима, 
˗ индивидуални програм припрема врхунских спортиста, 
˗ информативно-пропагандна активност, 
˗ програм спортских такмичења и манифестација од интереса за општину Врбас. 

 
Под ванредном програмском активношћу подразумева се : 

˗ изненадне, годишњим финансијским планом непредвиђене активности и 
ситуације, 

˗ програм учешћа у међународним и КУП такмичењима уколико је право учешћа 
остварено током текуће календарске године, 

˗ учешће врхунских спортиста Врбаса на великим међународним такмичењима која 
нису обухваћена индивидуалним програмом припрема, 

˗ једнократна помоћ у санирању аларматних финансијских ситуација у спортским 
организацијама од интереса за општину Врбас. 
Сви корисници буџетских средстава у обавези су да их наменски троше и подносе 

извештај о утрошку буџетских средстава, у складу са законом. 
 

Члан 5. 
 

Додела средстава спортским организацијама из овог Правилника из буџета 
општине Врбас, врши се на основу јавног конкурса за текућу годину који расписује 
Општинско веће општине Врбас у складу са Локалним антикорупцијским планом за 
општину Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 28/2018) и оглашава се на 
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званичној интернет страници општине Врбас www.vrbas.net, порталу е-Управа и 
огласној табли Општинске управе Врбас. 

Ако се на основу прихваћених пријава по конкурсима, не искористе сва 
финансијска средства буџета, планирана за пројекте, које реализују спортска удружења,  
јавни конкурс се може расписати и више пута. 

 

Члан 6. 

 

Текст Конкурса треба да садржи: 
1. предмет јавног конкурса из области јавног интереса, 
2. ко може бити учесник конкурса /услове које подносилац пријаве мора да 

испуњава/, 
3. место и рок за подношење пријава на конкурс, 
4. обим средстава која се додељују, 
5. преглед конкурсне документације коју је потребно доставити уз попуњен образац 

предлога програма /Образац број 1. или Образац број 2. за манифестације/,  
6. трајање програма, 
7. критеријуме за рангирање и избор предлога програма по јавном конкурсу и ближа 

мерила и допунске критеријуме који су специфични за одређену област, 
8. поступак избора пројеката, рок за доношење одлуке о избору, 
9. начин пријављивања на конкурс,  
10. начин објављивања одлуке.  

 

Члан 7.  

 

Учесник конкурса је у пријави на Конкурс у обавези да достави: 
 

- Образац број 1. Предлог програма/пројекта за учешће на јавном конкурсу за доделу 
средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса које реализују СПОРТСКА УДРУЖЕЊА на територији 
општине Врбас из буџета општине Врбас у 2021. години са трајањем програма и 
Изјавом – 3 примерка који су потписани од стране лица овлашћеног за заступање и 
оверени печатом на местима која су за то предвиђена           или 
 
- Образац број 2. Предлог програма/пројекта за учешће на јавном конкурсу за доделу 
средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса које реализују СПОРТСКА УДРУЖЕЊА на територији 
општине Врбас из буџета општине Врбас у 2021. години – МАНИФЕСТАЦИЈЕ - са 
трајањем програма и Изјавом – 3 примерка који су потписани од стране лица 
овлашћеног за заступање и оверени печатом на местима која су за то предвиђена. 
 

Изјава у саставу Обрасца број 1. и  Обрасца број 2. гласи: 
 

1. Као одговорно лице подносиоца пријаве потврђујем, под кривичном и материјалном 
одговорношћу да су наведени подаци у пријављеном програму/пројекту истинити и 
веродостојни. 

2. Као одговорно лице подносиоца пријаве прихватам да Општина Врбас има право да 
у било које време контролише дате податке, реализацију програма и начин 
коришћења додељених средстава. 

3. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се на коришћење средстава 
искључиво за намене за које су додељена, као и враћање неутрошених средстава 
Општини Врбас. 

http://www.vrbas.net/
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4. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ћу у року од 30 дана по 
истеку рока утврђеног за реализацију пројекта, а најкасније, до 31. децембра текуће 
године поднети извештај о коришћењу средстава са припадајућом документацијом 
овереном од стране одговорних лица. 

5. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће у случају утврђивања 
ненаменског коришћења укупних додељених средстава или дела додељених 
средстава, односно у случају неблаговременог подношења или неподношења 
извештаја из тачке 4. ове Изјаве, укупан износ додељених средстава бити враћен 
Општини Врбас. 

6. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће на позивницама, 
брошурама, осталом штампаном материјалу или на други одговарајући начин бити 
објављено да је реализацију програма и пројекта, финансирала Општина Врбас. 

 
 

Документацију из члана 2. овог Правилника: 
 

˗ фотокопија потврде о чланству у националном гранском спортском савезу преко 
којег се остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији,  

˗ фотокопија решења агенције за привредне регистре, 
˗ уговор o закупу или коришћењу спортских објеката  ЦФК „Драго Јововић”, уговор 

са школом или власником  у којем спортска организација обавља спортске 
активности, тренажни рад и одигравање утакмица, или доказ о власништву 
спортског објекта ако је у власништву спортске организације, 

˗ фотокопија књиге евиденције чланова спортске организације, уговор са тренером 
који обавља стручно–педагошки рад у клубу, копију његове дипломе о стручној 
оспособљености и копију тренерске лиценце гранског савеза у оквиру ког се 
спортска организација такмичи,  

˗ фотокопија решења aгенције за привредне регистре и копија потврде гранског 
савеза да се спортска организација налази у систему такмичења непрекидно од 
такмичарске 2018/2019. године,  

˗ Програм такмичарских активности за 2021. годину. 
˗ копија књиге евиденције чланова млађих узрасних категорија.  

 
 
Пријава на Конкурс се подноси у року од 15 дана од дана објављивања конкурса 

на званичној интернет страници Општине Врбас www.vrbas.net, порталу e-Управа и 
огласној табли Општинске управе Врбас. Заједно са текстом Конкурса објављују се и 
Обрасци број 1. и  Образац број 2.   

Пријава на Конкурс се предаје на писарницу Општинске управе Врбас сваког 
радног дана од 7,00 до 15,00 часова или шаље поштом на адресу: 

Општинска управа Врбас, 21460 ВРБАС, М.Тита 89,  
Предња страна коверте мора садржати следеће податке: ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА 
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА 
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ 
СПОРТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС ИЗ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРБАС У 2021. ГОДИНИ - НЕ ОТВАРАТИ. 

На полеђини коверте наводи се: Назив и адреса подносиоца пријаве, назив 
пројекта. 

 
Комплетна конкурсна документација се доставља у запечаћеној пошиљци, 

заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.  

http://www.vrbas.net/
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Благовременом доставом, сматра се препоручена пошиљка предата пошти, 
најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум 
приспећа или првог радног дана ако је задњи дан субота или недеља или је нерадни 
дан, у складу са законом. 

Неће се разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве.  
Програм се мора реализовати до краја 2021. године.  
Након спроведеног пројекта, корисник средстава је у обавези да Општини Врбас 

достави Извештај о реализацији Пројекта/манифестације по јавном конкурсу за доделу 
средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса које реализују СПОРТСКА УДРУЖЕЊА на територији 
општине Врбас из буџета општине Врбас у 2021. години на прописаном Обрасцу број 3. 
најкасније до 31.децембра текуће године са документацијом. 
       

Члан 8. 
 

Поступак јавног конкурса у име општине Врбас, спроводи КОНКУРСНА КОМИСИЈА 
(у даљем тексту: Комисија), коју именује Општинско веће општине Врбас и коју чине 
председник и два члана.  У комисију могу бити именована и лица представници стручне 
јавности. 

 
Надлежности Комисије су: 

˗ разматрање пристиглих пријава; 
˗ рангирање програма и пројеката; 
˗ предлагање  Општинском већу доношење одлуке о расподели средстава по 

Конкурсу. 
 
Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези 

са радом и одлучивањем Комисије, односно спровођењем конкурса (Изјава о 
непостојању сукоба интереса), у складу са Уредбом и Локалним антикорупцијским 
планом за општину Врбас  („Службени лист општине Врбас'', број 28/2018). 

Чланови Комисије не добијају накнаду за свој рад. 
 

Поступак одлучивања 

 

Члан 9. 

 

Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма у 
року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве. 

Листа из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници 
надлежног органа и на порталу е-Управа. 

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену 
документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе из става 1. овог 
члана. 

На листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају право приговора у 
року од осам дана од дана њеног објављивања. 

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, надлежни орган доноси у 
року од 15 дана од дана његовог пријема. 

Одлуку о избору програма надлежни орган доноси у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење приговора. 

Oдлука из става 6. овог члана објављује се на званичној интернет страници 
надлежног органа и на порталу е-Управа. 
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Члан 10. 

 

На основу Одлуке о избору програма коју доноси Општинско веће општине 
Врбас, председник општине Врбас, у име Општине Врбас, закључује уговор о додели 
средстава удружењима из буџета општине Врбас у 2021. години, који садржи: 

 
1. податке о уговорним странама (Назив, адреса, матични број, ПИБ, лице  

овлашћено за заступање); 
2. назив и предмет програма; 
3. рок за реализацију програма, 
4. конкретне обавезе уговорних страна, 
5. износ средстава, начин преноса средстава, 
6. као инструмент обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава 

обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне 
обавезе – предмета програма и повраћај неутрошених средстава – подноси се 
бланко соло меница на износ одобрених средстава,  

7. услове за раскид уговора, 
8. начин решавања спорова и 
9. друге одредбе. 
 

Саставни део уговора чини Образац број 1. корисника средстава. 
  Корисник средстава дужан је да, пре склапања уговора, надлежном органу 

достави изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин 
већ обезбеђена као и изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о 
антикорупцијској политици. 

 

 

 

     Члан 11. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу општине Врбас". 

 
 
 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРБАС                            Председник  Општинског Већа,   
Број : 06-4-8/2021-III/02                               Предраг Ројевић, с.р. 
Дана : 20. јануара  2021. године  
ВРБАС 
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Страна 1. 
Образац број 1. 
 
 

Предлог програма/пројекта за учешће на јавном конкурсу за доделу средстава за 
подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма 
од јавног интереса које реализују СПОРТСКА УДРУЖЕЊА на територији општине 

Врбас из буџета општине Врбас у 2021. години  

 
 

ОСНОВНИ ТРОШКОВИ КЛУБОВА 
 

 
 
 

ППШТИ ППДАЦИ: 
 

Назив сппртске прганизације:  

Адреса седишта:  

Датум псниваоа:  

Грана сппрта:  

Назив гранскпг сппртскпг савеза:  
 

 

Име и презиме заступника пп решеоу АПР-а:  

Адреса станпваоа:  

Телефпн и мпбилни телефпн:  

e-mail:  
 

 

Секретар или пвлашћенп лице за 
кпнтактираое са ССО Врбас: 

 
 

Адреса на кпју сппртска прг. прима ппшту:  

Телефпн и мпбилни телефпн:  

e-mail:  
 

Текући рачун сппртске прганизације:  

Отвпрен кпд банке:  
 

 
ППДАЦИ П РЕГИСТРАЦИЈИ: 

 

Брпј решеоа АПР-а:  

Датум издаваоа решеоа:  

ПИБ ( ппрески иденти.брпј ):  

Матични брпј ( статистика ):  
 

 
 

ПСТАЛИ ППДАЦИ: 
 

Сппртски пбјекти у кпјима сппртска 
 прганизација пбавља делатнпст 
 ( тренинзи, утакмице и такмичеоа ) 
 Запкружите: 

1. Објекти ЦФК „Драгп Јпвпвић „ 

2. Щкплске сппртске сале 

3. Сппрт.пбјекти у власништву МЗ, града 
или РС 

4. Сппрт.пбјекти у власништву сппртске 
прганизације 

5. Сппртски пбјекти у приватнпм 
власништву 

6. Ниједнп пд наведенпг 
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Да ли сппрт. прганизација има угпвпр п кпришћеоу 
сппрт.пбјекта у кпм пбавља делат. 

1. Да 

2. Не 

Да ли сппрт.прганизација има угпвпр п закупу 
сппрт.пбјекта у кпм пбавља делатнпст 

1. Да 

2. Не 

Кпликп и какп плаћа закуп (пппуоавају сппрт. 
Организације кпје имају угпвпр п закупу) 

1. Месечнп:                 дин. 

2. Гпдишое:                дин. 

3. На други начин (пписати): 
 
 

Брпј тренера у сппрт.прганизацији:  

Име и презиме тренера:  
 

Стручнп зваое  
 запкружите: 

1. Оперативни тренер 

2. Сппртски тренер 

3. Сппртски тренер специјалиста 

4. Сппртски тренер-дипл.прпф.физ. васптаоа и 
сппрта 

5. Ништа пд наведенпг 

Да ли тренер ппседује важећу лиценцу 
 запкружите: 

1.  Да 

2.  Не 

Кпјег гранскпг сппрт.савеза ппседује 
лиценцу: 

 

 
 
 
 

У случају да сппртска прганизација има више тренера, прилпжити исте ппдатке и за пстале тренере. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шланпствп сппртске прганизације: 
 

Брпј регистрпваних сенипра: М) Ж) 

Брпј регистрпваних јунипра: М)  Ж) 

Брпј регистрпваних кадета: М) Ж) 

Брпј регистрпваних пипнира: М) Ж) 

Укупнп регистрпваних: М) Ж) 
 
 
 
 
 
 
 

Обавезне чланарине: 
 

Обавезне чланарине за сенипре Месечнп:               дин, или гпдишое:                    дин 

Обавезне чланарине за јунипре Месечнп:               дин, или гпдишое:                    дин 

Обавезне чланарине за кадете Месечнп:               дин, или гпдишое:                    дин 

Обавезне чланарине за пипнире Месечнп:               дин, или гпдишое:                    дин 

 
 
 
 

 
У _____________________, 2021. гпдине 
 
            Образац пппунип:                                                       Заступник сппрт.прганизације 
 
__________________________          м.п.          __________________________ 
                 Име и презиме                                                                                                Име и презиме 
 
_______________________________                                                               ______________________________ 
                         Пптпис                                                                                                             Пптпис 
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     ЕКИПНИ СПОРТОВИ                                        Страна 3. 
 

- Страну: 3 и 4 пппуоавају сппртске прганизације кпје се баве: 
1. Екипним сппртпвима и 
2. Екипним и ппјединачним сппртпвима 
 

СЕНИПРИ: 
 

Назив лиге у кпјпј се сппртска прганизација 
такмичи у 2021.гпд.: 

 
 

У кпм рангу се такмичи у 2021. гпд.: 
 

ЗАОКРУЖИТЕ:  

 

I II III IV V VI 
 

Кпликп клубпва брпји лига:  

Пласман на крају 2020. гпд.:  

Тренер:  
 

 
 

СЕНИПРКЕ: 
 

Назив лиге у кпјпј се сппртска прганизација 
такмичи у 2021.гпд.: 

 
 

У кпм рангу се такмичи у 2021. гпд.: 
 

ЗАОКРУЖИТЕ:  

 

I II III IV V VI 
 

Кпликп клубпва брпји лига:  

Пласман на крају 2020. гпд.:  

Тренер:  
 

 
 

 
ЈУНИПРИ: 

Назив лиге у кпјпј се сппртска прганизација 
такмичи у 2021. гпд.: 

 
 

Да ли је тп званична лига гран. сппртскпг 
савеза чији је члан сппрт.прганизација: 
 запкружите 

1. Да 

2. Не 

Кпликп клубпва брпји лига:  

Пласман на крају 2020. гпд.:  

Тренер:  
 

 
 
 

ЈУНИПРКЕ: 

Назив лиге у кпјпј се сппртска прганизација 
такмичи у 2021.гпд.: 

 
 

Да ли је тп званична лига гран. сппртскпг 
савеза чији је члан сппрт.прганизација: 
 запкружите 

1. Да 

2. Не 

Кпликп клубпва брпји лига:  

Пласман на крају 2020. гпд.:  

Тренер:  
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            Страна 4. 
КАДЕТИ: 

 

Назив лиге у кпјпј се сппртска прганизација 
такмичи у 2021.гпд.: 

 
 

Да ли је тп званична лига гран. сппртскпг 
савеза чији је члан сппрт.прганизација: 
 запкружите 

1. Да 

2. Не 

Кпликп клубпва брпји лига:  

Пласман на крају 2020. гпд.:  

Тренер:  

 
КАДЕТКИОЕ: 

 

Назив лиге у кпјпј се сппртска прганизација 
такмичи у 2021.гпд.: 

 
 

Да ли је тп званична лига гран. сппртскпг 
савеза чији је члан сппрт.прганизација: 
 запкружите 

1. Да 

2. Не 

Кпликп клубпва брпји лига:  

Пласман на крају 2020. гпд.:  

Тренер:  

 
 

ПИПНИРИ: 
 

Назив лиге у кпјпј се сппртска прганизација 
такмичи у 2021.гпд.: 

 
 

Да ли је тп званична лига гран. сппртскпг 
савеза чији је члан сппрт.прганизација: 
 запкружите 

1. Да 

2. Не 

Кпликп клубпва брпји лига:  

Пласман на крају 2020. гпд.:  

Тренер:  

 
 

ПИПНИРКЕ: 
 

Назив лиге у кпјпј се сппртска прганизација 
такмичи у 2021.гпд.: 

 
 

Да ли је тп званична лига гран. сппртскпг 
савеза чији је члан сппрт.прганизација: 
 запкружите 

1. Да 

2. Не 

Кпликп клубпва брпји лига:    

Пласман на крају 2020. гпд.:  

Тренер:  
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                          ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ                             Страна 5. 
 
 

- Страну: 5 и 6 пппуоавају клубпви кпји се баве: 
1. Ппјединачним сппртпвима 
2. Ппјединачним и екипним сппртпвима 
НАППМЕНА: 

1. У свакпј узраснпј категприји вреднује се самп један резултат (најбпљи ) ппстигнут у 2020. гпдини. 
2. Резултати једнпг сппртисте мпгу се вреднпвати самп у једнпј узраснпј категприји. 
3. У прилпгу дпставити за сваки наведени резултат пптврду пдгпварајућег гранскпг савеза  

( Ппкрајинскпг или Републичкпг ) или званични записник са такмичеоа.  
 
 

СЕНИПРИ И СЕНИПРКЕ: 

Име и презиме сенипра/ке са најбпљим 
резултатпм у 2020. гпд и ппстиг.резултат: 

 
 

Где и када је такмичеое пдржанп: Датум: 

Град:                              Држава: 

Нивп такмичеоа 
 Запкружите: 

 

1. ОИ и пара ОИ 

2. Светскп првенствп у Ол.сппртпвима 

3. Светкп првенствп у не Ол.сппртпвима 

4. Светкп првенствп пп слпбпднпј пријави 

5. Еврппскп првенствп у Ол. сппртпвима 

6. Еврппскп првенствп у не Ол.сппртпвима 

7. Еврппскп првенствп пп слпбпднпј пријави 

8. Универзијада 

9. Медитеранске игре 

10. Балканијада 

11. Првенствп Србије 

12. Првенствп Впјвпдине 

Кпликп је земаља или такмичара учествпвалп 
у дисц.или категприји: 

 

Да ли је такмичар наступип за клуб или 
репрезентацију Србије: 

 

Тренер (име и презиме ):  

ЈУНИРИ И ЈУНИПРКЕ: 

Име и презиме јунипра/ке са најбпљим 
резултатпм у 2020. гпд и ппстиг.резултат: 

 
 

Где и када је такмичеое пдржанп: Датум: 

Град:                              Држава: 

Нивп такмичеоа 
 Запкружите: 

 

1. ОИ и пара ОИ 

2. Светскп првенствп у Ол.сппртпвима 

3. Светкп првенствп у не Ол.сппртпвима 

4. Светкп првенствп пп слпбпднпј пријави 

5. Еврппскп првенствп у Ол. сппртпвима 

6. Еврппскп првенствп у не Ол.сппртпвима 

7. Еврппскп првенствп пп слпбпднпј пријави 

8. Универзијада 

9. Медитеранске игре 

10. Балканијада 

11. Првенствп Србије 

12. Првенствп Впјвпдине 

Кпликп је земаља или такмичара учествпвалп  
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у дисц.или категприји: 

Да ли је такмичар наступип за клуб или 
репрезентацију Србије: 

 

Тренер (име и презиме ):  

 
КАДЕТИ И КАДЕТКИОЕ: 

 

Име и презиме кадети/ое са најбпљим 
резултатпм у 2020. гпд и ппстиг.резултат: 

 
 

Где и када је такмичеое пдржанп: Датум: 

Град:                              Држава: 

Нивп такмичеоа 
 Запкружите: 

 

 

1. Светскп првенствп у Ол.сппртпвима 

2. Светкп првенствп у не Ол.сппртпвима 

3. Светкп првенствп пп слпбпднпј пријави 

4. Еврппскп првенствп у Ол. сппртпвима 

5. Еврппскп првенствп у не Ол.сппртпвима 

6. Еврппскп првенствп пп слпбпднпј пријави 

7. Олимпијски дани младих Еврппе 

8. Медитеранске игре 

9. Балканијада 

10. Првенствп Србије 

11. Првенствп Впјвпдине 

Кпликп је земаља или такмичара учествпвалп 
у дисц.или категприји: 

 

Да ли је такмичар наступип за клуб или 
репрезентацију Србије: 

 

Тренер (име и презиме ):  

 
 

ПИПНИРИ И ПИПНИРКЕ: 
 

Име и презиме кадети/ое са најбпљим 
резултатпм у 2020. гпд и ппстиг.резултат: 

 
 

Где и када је такмичеое пдржанп: Датум: 

Град:                              Држава: 

Нивп такмичеоа 
 Запкружите: 

 
 
 

 

1. Светкп првенствп пп слпбпднпј пријави 

2. Еврппскп првенствп пп слпбпднпј пријави 

3. Балканијада 

4. Првенствп Србије 

5. Првенствп Впјвпдине 

Кпликп је земаља или такмичара учествпвалп 
у дисц.или категприји: 

 

Да ли је такмичар наступип за клуб или 
репрезентацију Србије: 

 

Тренер (име и презиме ):  
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Страна 7. 

 
- Попуњавају сви клубови! 

 
НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ  ЗА  2020. годину 

 

 
 
 

 

 
 

У _____________________, 2021. гпдине 
 
            Образац пппунип:                                                       Заступник сппрт.прганизације 
 
__________________________          м.п.         __________________________ 
                 Име и презиме                                                                                         Име и презиме 
 
_______________________________                                                        ______________________________ 
                         Пптпис                                                                                                       Пптпис 
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Страна 8. 
 
 
 

- Пппуоавају сви клубпви! 
 

ФИНАСИЈСКИ  ПЛАН  ЗА  2021. гпдину 
 

 

 
 

У _____________________, 2021. гпдине 
 
            Образац пппунип:                                                       Заступник сппрт.прганизације 
 
__________________________          м.п.         __________________________ 
                 Име и презиме                                                                                         Име и презиме 
 
_______________________________                                                        ______________________________ 
                         Пптпис                                                                                                        Пптпис 
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Страна 9. 
 
 
 
 
 
 

И з ј а в а 

1. Као одговорно лице подносиоца пријаве потврђујем, под кривичном и 
материјалном одговорношћу да су наведени подаци у пријављеном 
програму/пројекту истинити и веродостојни. 

2. Као одговорно лице подносиоца пријаве прихватам да Општина Врбас има право 
да у било које време контролише дате податке, реализацију програма и начин 
коришћења додељених средстава. 

3. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се на коришћење средстава 
искључиво за намене за које су додељена, као и враћање неутрошених средстава 
Општини Врбас. 

4. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ћу у року од 30 дана по 
истеку рока утврђеног за реализацију пројекта, а најкасније, до 31. децембра текуће 
године поднети извештај о коришћењу средстава са припадајућом документацијом 
овереном од стране одговорних лица. 

5. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће у случају утврђивања 
ненаменског коришћења укупних додељених средстава или дела додељених 
средстава, односно у случају неблаговременог подношења или неподношења 
извештаја из тачке 4. ове Изјаве, укупан износ додељених средстава бити враћен 
Општини Врбас. 

6. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће на позивницама, 
брошурама, осталом штампаном материјалу или на други одговарајући начин бити 
објављено да је реализацију програма и пројекта, финансирала Општина Врбас. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(потпис овлашћеног лица  
подносиоца пријаве) 
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Страна 1. 
 
 
 
 
 
Образац  2.  
 
 
 

Предлог програма/пројекта за учешће на јавном конкурсу за доделу средстава за 
подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма 
од јавног интереса које реализују СПОРТСКА УДРУЖЕЊА на територији општине 

Врбас из буџета општине Врбас у 2021. години  
 
 
 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 

НАЗИВ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:   

АДРЕСА КЛУБА:  

ДАТУМ ОСНИВАЊА КЛУБА:  

ГРАНА СПОРТА:  

НАЗИВ ГРАНСКОГ САВЕЗА:  

ТЕКУЋИ РАЧУН КЛУБА:  

ОТВОРЕН КОД БАНКЕ:  

 
 
 
 

НАЗИВ МАНИФЕСТАЦИЈЕ:  
 

 
 

МЕСТО ОДРЖАВАЊА:  

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА:  

 
КАРАКТЕР И СВРХА ОДРЖАВАЊА 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ: 

 
 
 
 
 

ПЛАНИРАНИ БРОЈ УЧЕСНИКА:  

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ГЛЕДАЛАЦА:  
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Страна 2. 
 
 

 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

А ПЛАНИРАНИ ПРИХПДИ 

  Износ у динарима 

1. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ  

2. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ( БУЧЕТ ОПЩТИНЕ ВРБАС-МАНИФЕСТАЦИЈЕ )  

3. ДОНАТОРИ/СПОНЗОРИ  

4. ОСТАЛО:  

 УКУПНО ПРИХОДИ =  

Б ПЛАНИРАНИ РАСХПДИ 

 Врста расхпда Износ у динарима 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 УКУПНО РАСХОДИ =  

 

 
У ____________________ , 2021. гпдине 
 
         Образац пппунип:                                                          Одгпвпрнп лице сппрт.прганизације: 
_________________________                      М. П.                         __________________________ 
           Име и презиме                                                                                        Име и презиме 
_________________________                                                          __________________________ 
                 Пптпис                                                                                                          Пптпис 
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     Страна 3. 
 
 
 
 
 

И з ј а в а 

1. Као одговорно лице подносиоца пријаве потврђујем, под кривичном и 
материјалном одговорношћу да су наведени подаци у пријављеном 
програму/пројекту истинити и веродостојни. 

2. Као одговорно лице подносиоца пријаве прихватам да Општина Врбас има право 
да у било које време контролише дате податке, реализацију програма и начин 
коришћења додељених средстава. 

3. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се на коришћење средстава 
искључиво за намене за које су додељена, као и враћање неутрошених средстава 
Општини Врбас. 

4. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ћу у року од 30 дана по 
истеку рока утврђеног за реализацију пројекта, а најкасније, до 31. децембра текуће 
године поднети извештај о коришћењу средстава са припадајућом документацијом 
овереном од стране одговорних лица. 

5. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће у случају утврђивања 
ненаменског коришћења укупних додељених средстава или дела додељених 
средстава, односно у случају неблаговременог подношења или неподношења 
извештаја из тачке 4. ове Изјаве, укупан износ додељених средстава бити враћен 
Општини Врбас. 

6. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће на позивницама, 
брошурама, осталом штампаном материјалу или на други одговарајући начин бити 
објављено да је реализацију програма и пројекта, финансирала Општина Врбас. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(потпис овлашћеног лица  
подносиоца пријаве) 
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Страна 1. 

 
 
Образац број 3. 

 

 
 

           Назив и седиште 
 
 

ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРПЈЕКТА / МАНИФЕСТАЦИЈЕ  
ПП ЈАВНПМ КПНКУРСУ ЗА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ППДСТИЦАОЕ ПРПГРАМА ИЛИ 

НЕДПСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАОЕ ПРПГРАМА ПД ЈАВНПГ ИНТЕРЕСА КПЈЕ 
РЕАЛИЗУЈУ СППРТСКА УДРУЖЕОА НА ТЕРИТПРИЈИ ППШТИНЕ ВРБАС ИЗ БУЧЕТА ППШТИНЕ 

ВРБАС У 2020. ГПДИНИ  
 

 
1. Подаци о средствима која се правдају извештајем: 

Број уговора са Општином Врбас  

Одговорно лице за извештај /особа 
овлашћена за заступање 

 

Назив пројекта/манифестације за који су 
добијена средства: 

 

Износ добијених средстава од Општине 
Врбас 

 

 
 
 
 

2. Извештај о реализацији пројекта за кога су одобрена средства: 
(Извештај представља кратак опис реализације пројекта за који су одобрена средства, а нарочито треба да садржи: 

период реализације, да ли су остварени циљеви пројекта, евентуалне проблеме током реализације пројекта итд)  
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Страна 2. 

 

 

 

3. ИЗВПРИ ПРИХПДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРПЈЕКТА 

 

ИЗВПРИ  ПРИХПДА ИЗНПС ДПБИЈЕНИХ СРЕДСТАВА 

1. Буџет Општине Врбас  

2. Министарства РС  

3. Сопствена средства  

4. Остали извори:  

УКУПНИ ПРИХПДИ:  

 

Датум:  

 ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

____________________________ 

Место:  

М.П. 

 

 

 
 

ОБАВЕЗНО у прилогу овог извештаја приложити сву потребну финансијску документацију као 

доказ о наменском утрошку буџетских средстава. Изводи из банака морају бити оверени печатом 

корисника средстава и потписом одговорног лица.  



  Б
р

о
ј: 2

. С
тр

а
н
а
 3

7
. С

л
у
ж

б
е
н
и

 л
и

с
т о

п
ш

ти
н
е
 В

р
б

а
с
, 2

0
. ја

н
у
а
р

 2
0

2
1

. го
д

и
н
е

_
_
_
_
_
_
_
_

_
_

 

                                                                                   СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА        Страна 3. 

  

                                                                               

 ВРСТА ТРОШКА 

Број 

рачуна/фактуре, 

уговора,ситуације 

Назив пр. лица коме је 

извршено плаћање  

Број 

извода 

из банке  

Датум 

трансакције 
ИЗНОС 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

УКУПНО:   

 

У _______________, датум _______________. године    МП  __________________________ 

                                       /Одговорно лице/ 
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3. 

 

На основу члана 14. став 1., члана 61. став 1. и члана 119. Статута општине 
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), области 10.1.1. Локалног 
Антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Врбас („Службени лист општине Врбас“, 
број 28/2018), Општинско веће општине Врбас, на седници одржаној 20. јануара 
2021. године, донело је следећи 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 

Утврђује се јавни интерес општине Врбас у области спорта, који се остварује 
кроз суфинансирање програма организовања и спровођења спортских припрема, 
односно тренинга, организовање и спровођење спортске рекреације и физичке 
активности, учествовање у спортским такмичењима, организовање и учешће у 
спортским манифестацијама, а све у циљу унапређења квалитета живота, 
одржавања доброг здравља, побољшања физичких способности и обогаћивање 
друштвених односа становника  кроз бављење спортом, као елемента који је од 
суштинског значаја за развој њихове личности и здравог начина живота и постизања 
врхунских спортских резултата, што све доприноси популаризацији развоја спорта на 
територији општине Врбас. 
 

 Овај Закључак објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРБАС                        Председник  Општинског Већа,   
Број : 06-4-7/2021-III/02                             Предраг Ројевић, с.р. 
Дана :  20. јануара 2021. године  
ВРБАС 
 
4. 
 

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/07, 83/14-други закон, 101-16 – други закон и 47/18), чланова 137, 138.  и 141. 
Закона о спорту („ Службени Гласник РС“, брoj 10/16), члана 6. Уредбе о средствима за 
подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног 
интереса која реализују удружења („Службени Гласник РС“, број 16/18), члана 5. Правилника 
о ближим условима, критеријумима, начину и поступку доделе средстава за подстицање 
програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса 
која реализују спортска удружења на територији општине Врбас  из буџета општине Врбас у 
2021. години број 06-4-8/2021- III/02 од 20. јануара 2021. године, чланова 14. и 61. Статута 
општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018) и Одлуке о буџету општине 
Врбас за 2021. годину („Службени лист општине Врбас ”, број 38/2020), Општинско веће 
општине Врбас, на својој седници одржаној дана 20. јануара 2021. године, расписује  

 

ЈАВНИ КОНКУРС 
 ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ 

ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 
КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ СПОРТСКА УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС 

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРБАС У 2021. ГОДИНИ  
 



Број:  2. Страна  39. Службени лист општине Врбас, 20. јануар  2021.  године __ 
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 I. Расписује се јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег 
дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују спортска 
удружења на територији општине Врбас из буџета општине Врбас у 2021. години 
предвиђених Одлуком о буџету  општине Врбас за 2021. годину (бр. 011-127/2020-I/01 од 30. 
децембра 2020. године, „Службени лист општине Врбас”, број 38/20), у оквиру ПРОГРАМА 
14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, Програмска активност 0001 подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима, Функција – 810, позиција 77, економска 
класификација 481 - дотације невладиним организацијама-спортским организацијама у 
износу од 30.000.000,00 динара. 
 

II. Право на доделу средстава из буџета општине Врбас имају:                  
 

˗ спортска удружења, спортска друштва, спортски савези, 
 

˗ који су регистровани у АПР са седиштем на територији општине Врбас,  
 

˗ који своју основну програмску активност реализују на територији општине Врбас, ако 
за то постоје адекватни спортски капацитети, уколико не постоје, могу обављати своје 
програмске активности ван Општине Врбас, 

 
˗ који имају чланство и обезбеђен континуиран стручно - педагошки рад, у складу са 

важећим Законом о спорту,  
 

˗ који су регистровани и који се налазе у систему такмичења најмање 2 године, 
 

˗ да су чланови Савеза спортова општине Врбас,  
 

˗ да имају програме и календаре тренажних и такмичарских активности за 2021. годину, 
 

˗ клубови који имају стручни рад са млађим категоријама (сем неких спортова где то 
није могуће). 

 
˗ који су се пријавили у конкурсом предвиђеном року, 

 
˗ који су оправдали финансијским извештајем наменски  утрошак по закљученом 

уговору о суфинансирању средстава за 2020. годину добијених Јавним конкурсом из 
буџета Општине Врбас,  

 
˗ који нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном 

обављања делатности, 
 

˗ који немају блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацији социјалног 
осигурања,  

 
III. Средства из буџета општине Врбас, намењена спортским удружењима,  
     користе се за суфинансирање: 
 

1. Годишњих програма - Основни трошкови клубова 
1.1.Програм рада са сениорским категоријама, 
1.2.Програм рада са млађим категоријама (јуниори, кадети, пионири) 
1.3.Програм задовољења потреба спортских организација и грађана у области спорта на 
нивоу Општине Врбас – посебни програми 

Задовољење потребе грађана у области спорта остварује се кроз програм  Савеза 
спортова општине Врбас /средства за школски спорт, средства за спорт за све.../. 
2. Посебних програма - Програм спортских такмичења и манифестација од интереса за 
општину Врбас. 



Број:  2. Страна  40. Службени лист општине Врбас, 20. јануар  2021.  године __ 

 

 

Б
р

о
ј:  1

0
. С

тр
а

н
а

 4
0

 . С
л

у
ж

б
е
н
и

 л
и

с
т о

п
ш

ти
н
е
 В

р
б

а
с
, 4

. ју
л

  2
0

1
5

. го
д

и
н
е
 
 

 
_
_

 

 Спортска такмичења и манифестације од интереса за општину Врбас могу бити 
финансирана уколико њихов програм испуњава следеће услове: 

˗ да се реално и објективно процењује да ће такмичење и манифестација због своје  
масовности и квалитета изазвати посебно интересовање по броју учесника или по  
броју гледалаца; 

˗ да је међународног или врхунског карактера; 
˗ да ће квалитетом учесника допринети популаризацији појединог спорта или спорта у  

целини; 
˗ да постоји гаранција о обезбеђењу одговарајућег квалитета организације; 
˗ да се финансира удруженим средствима и одржава на територији Општине Врбас. 

 
Приликом утврђивања програма водиће се рачуна о традиционалном карактеру  

такмичења или манифестације. 
 
Спортским такмичењима и манифестацијама од интереса за општину обезбеђује се: 
 

- приоритет у коришћењу спортских објеката; 
- учешће у трошковима организације такмичења и манифестација. 
 
 

Средства из става 1. овог могу се доделити само за програмске активности које се 
реализују у текућој години и морају бити реализоване до краја текуће године. 

 
IV. Критеријуми за избор програма и листе бодовања на основу којих се рангирају 
пријаве које се финансирају из буџета општине Врбас и начин и поступак одобравања 
средстава су одређени члановима 3. и 4. Правилника о ближим условима, критеријумима, 
начину и поступку доделе средстава за подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују спортска удружења на 
територији општине Врбас  из буџета општине Врбас у 2021. години /у даљем тексту: 
Правилник/ и чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења /„Службени 
гласник РС'', број 16/18/.   
 

V.  Конкурсна документација  
 

Учесник Конкурса је у пријави на Конкурс у обавези да достави: 
 
- Образац број 1. Предлог програма/пројекта за учешће на јавном конкурсу за доделу 
средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса које реализују спортска удружења на територији општине 
Врбас из буџета општине Врбас у 2021. години са трајањем програма и Изјавом – 3 
примерка који су потписани од стране лица овлашћеног за заступање и оверени печатом на 
местима која су за то предвиђена        или 
 
- Образац број 2. Предлог програма/пројекта за учешће на јавном конкурсу за доделу 
средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса које реализују спортска удружења на територији општине 
Врбас из буџета општине Врбас у 2021. години – МАНИФЕСТАЦИЈЕ - са трајањем програма 
и Изјавом – 3 примерка који су потписани од стране лица овлашћеног за заступање и 
оверени печатом на местима која су за то предвиђена. 
 
 

Изјава у саставу Обрасца број 1. и Обрасца број 2. гласи: 
 

1. Као одговорно лице подносиоца пријаве потврђујем, под кривичном и материјалном 
одговорношћу да су наведени подаци у пријављеном програму/пројекту истинити и 
веродостојни. 
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 2. Као одговорно лице подносиоца пријаве прихватам да Општина Врбас има право да 
у било које време контролише дате податке, реализацију програма и начин 
коришћења додељених средстава. 

3. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се на коришћење средстава 
искључиво за намене за које су додељена, као и враћање неутрошених средстава 
Општини Врбас. 

4. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ћу у року од 30 дана по 
истеку рока утврђеног за реализацију пројекта, а најкасније, до 31. децембра текуће 
године поднети извештај о коришћењу средстава са припадајућом документацијом 
овереном од стране одговорних лица. 

5. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће у случају утврђивања 
ненаменског коришћења укупних додељених средстава или дела додељених 
средстава, односно у случају неблаговременог подношења или неподношења 
извештаја из тачке 4. ове Изјаве, укупан износ додељених средстава бити враћен 
Општини Врбас. 

6. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће на позивницама, 
брошурама, осталом штампаном материјалу или на други одговарајући начин бити 
објављено да је реализацију програма и пројекта, финансирала Општина Врбас. 

 
Документацију из члана 2. Правилника: 

˗ фотокопија потврде о чланству у националном гранском спортском савезу преко којег 
се остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији,  

˗ фотокопија решења агенције за привредне регистре, 
˗ уговор o закупу или коришћењу спортских објеката  ЦФК „Драго Јововић”, уговор са 

школом или власником  у којем спортска организација обавља спортске активности, 
тренажни рад и одигравање утакмица, или доказ о власништву спортског објекта ако 
је у власништву спортске организације, 

˗ фотокопија књиге евиденције чланова спортске организације, уговор са тренером који 
обавља стручно–педагошки рад у клубу, копију његове дипломе о стручној 
оспособљености и копију тренерске лиценце гранског савеза у оквиру ког се спортска 
организација такмичи,  

˗ фотокопија решења aгенције за привредне регистре и копија потврде гранског савеза 
да се спортска организација налази у систему такмичења непрекидно од такмичарске 
2018/2019. године,  

- Програм такмичарских активности за 2021. годину. 
- копија књиге евиденције чланова млађих узрасних категорија.  

 
 

VI. Конкурсна комисија и Поступак одлучивања - избора пројекта 
 
Поступак јавног конкурса у име општине Врбас, спроводи КОНКУРСНА КОМИСИЈА (у 

даљем тексту: Комисија), коју именује Општинско веће општине Врбас и коју чине 
председник и два члана.   

Надлежности Комисије су: 
˗ разматрање пристиглих пријава, 
˗ рангирање програма и пројеката, 
˗ предлагање  Општинском већу доношење одлуке о расподели средстава по Конкурсу. 

Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са 
радом и одлучивањем Комисије, односно спровођењем конкурса (Изјава о непостојању 
сукоба интереса), у складу са Уредбом и Локалним антикорупцијским планом за општину 
Врбас  /„Службени лист општине Врбас'', број 28/2018/ . 

Чланови Комисије не добијају накнаду за свој рад. 
 

Поступак одлучивања – избор пројекта 
 

Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма у року који 
не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве. 
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 Листа из става 1. објављује се на званичној интернет страници надлежног органа и на 
порталу е-Управа. 

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у 
року од три радна дана од дана објављивања листе из става 1. 

На листу из става 1. учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од 
дана њеног објављивања. 

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, надлежни орган доноси у року од 15 
дана од дана његовог пријема. 

Одлуку о избору програма надлежни орган доноси у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење приговора. 

Oдлука из става 6. објављује се на званичној интернет страници надлежног органа, на 
порталу е-Управа и на огласној табли Општинске управе Врбас. 
 

VII. Kоришћење средстава 
 

Средства која се, у складу са Уредбом, одобре за реализацију програма јесу 
наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног програма и у 
складу са уговором који се закључује између Општине Врбас и корисника средстава. 

Пренос средстава из става 1. врши се у складу са прописима којима се уређује 
пренос средстава и отварање рачуна корисника јавних средстава код Управе за трезор. 

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а 
нарочито: утврђен предмет програма, рок у коме се програм реализује, конкретне обавезе 
уговорних страна, износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменти 
обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију 
програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе – предмета програма и повраћај 
неутрошених средстава. 

Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора даваоцу средстава достави 
изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена 
као и изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској политици. 
 
 

VIII. Подношење пријаве на конкурс 
 

Пријава на Конкурс се подноси у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на 
званичној интернет страници Општине Врбас www.vrbas.net, порталу e-Управа и огласној 
табли Општинске управе Врбас. Заједно са текстом Конкурса објављују се и Обрасци број 
1. и Образац број 2.   

Пријава на Конкурс се предаје на писарницу Општинске управе Врбас сваког 
радног дана од 7,00 до 15,00 часова или шаље поштом на адресу: 

Општинска управа Врбас, 21460 ВРБАС, М.Тита 89,  
Предња страна коверте мора садржати следеће податке: ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА 
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА 
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ 
СПОРТСКА УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
ВРБАС У 2021. ГОДИНИ - НЕ ОТВАРАТИ. 

На полеђини коверте наводи се: Назив и адреса подносиоца пријаве, назив 
пројекта. 

 
Комплетна конкурсна документација се доставља у запечаћеној пошиљци, 

заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.  
Благовременом доставом, сматра се препоручена пошиљка предата пошти, 

најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум 
приспећа или првог радног дана ако је задњи дан субота или недеља или је нерадни дан, у 
складу са законом. 

Неће се разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве.  
Програм се мора реализовати до краја 2021. године.  

http://www.vrbas.net/


Број:  2. Страна  43. Службени лист општине Врбас, 20. јануар  2021.  године __ 

 

 

Б
р

о
ј:  1

0
. С

тр
а

н
а

 4
3

 . С
л

у
ж

б
е
н
и

 л
и

с
т о

п
ш

ти
н
е
 В

р
б

а
с
, 4

. ју
л

  2
0

1
5

. го
д

и
н
е
 
 

 
_
_

 

 Након спроведеног пројекта, корисник средстава је у обавези да Општини Врбас 
достави Извештај о реализацији Пројекта по јавном конкурсу за доделу средстава за 
подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од 
јавног интереса које реализују спортска удружења на територији општине Врбас из буџета 
општине Врбас у 2021. години на прописаном Обрасцу број 3 најкасније до 31. децембра 
текуће године са документацијом. 

 
IX. Праћење реализације програма 

 
Надлежни орган прати реализацију програма за који су одобрена средства. 
Праћење реализације програма обухвата: 

1) обавезу спортског удружења да обавештава надлежни орган о реализацији  
програма, у  роковима одређеним уговором;                                                                                    

2) прегледање извештаја од стране надлежног органа; 
3) мониторинг посете представника надлежног органа; 
4) обавезу спортског удружења да омогући представницима надлежног органа да 

изврше увид у релевантну документацију насталу у току реализације програма;   
5) прикупљање информација од корисника програма;  
6) друге активности предвиђене уговором. 

 
Праћење може обухватити и ревизију овлашћеног ревизора, уколико је то предвиђено 

конкурсним условима и уговором. 
Спортско удружење односно реализатор програма је дужно да надлежном органу 

омогући праћење реализације програма. 
 
 

X. Сукоб интереса код корисника средстава 
 

Спортско удружење ће предузети све потребне мере у циљу избегавања сукоба 
интереса приликом коришћења наменских средстава и одмах по сазнању обавестити 
надлежни орган о свим ситуацијама које представљају или би могле довести до сукоба 
интереса, у складу са законом. 

Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој је непристрасно извршење уговорних 
обавеза било ког лица везаног уговором угрожено због прилике да то лице својом одлуком 
или другим активностима учини погодност себи или са њим повезаним лицима (чланови 
породице: супружник или ванбрачни партнер, дете или родитељ), запосленом, члану 
спортског удружења, а на штету јавног интереса и то у случају породичне повезаности, 
економских интереса или другог заједничког интереса са тим лицем. 

Сваки сукоб интереса надлежни орган посебно разматра и може од спортског 
удружења затражити сва потребна обавештења и документацију. 

У случају утврђеног постојања сукоба интереса у спровођењу уговора, надлежни 
орган ће затражити од спортског удружења да без одлагања, а најкасније у року од 30 дана, 
предузме одговарајуће мере. 

Не сматра се сукобом интереса када корисник средстава спроводи програм који је 
усмерен на чланове спортског удружења као кориснике програма који припадају социјално 
осетљивим групама или особама са инвалидитетом. 
 

XI. Прерасподела одобреног износа средстава 
 

Корисник средстава, у изузетним ситуацијама, може да тражи сагласност од 
надлежног органа ради прерасподеле средстава за реализацију планираних активности у 
оквиру одобреног програма. 

Захтевом за прерасподелу средстава не може се тражити повећање расхода који се 
односе на људске ресурсе. 

Прерасподела средстава се може извршити тек након добијања писмене сагласности 
или потписивањем анекса уговора са даваоцем средстава. 
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XII. Раскид уговора и повраћај средстава 

 
Ако се приликом праћења реализације програма утврди ненаменско трошење 

средстава надлежни орган дужан је да раскине уговор, захтева повраћај пренетих 
средстава, односно да активира инструменте обезбеђења, а спортско удружење је дужно да 
средства врати са законском каматом. 

 
За све ближе информације обратити се на телефон: 063 - 8930565 Маја Мићуновић. 
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