
   У складу са чланом 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број 10/16), члана 20 

Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 129/07))  чл. 2. Правилника о одобравању и 

финансирању програма којима се остварује потребе и интереси грађана у области спорта у 

општини Врњачка Бања, („Службени лист Општине Врњачка Бања" број 4/2017),и члана 15. 

Одлуке о буџету („Службени лист Општине Врњачка Бања" број 28/16, 7/17 и 18/17) Председник 

општине  Врњачка Бања расписује  
                                                      

ЈАВНИ КОНКУРС 

 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА (ТРОШКОВА)  

СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

1. Планирана средства за финансирање Програма спортских организација којима се остварује 

општи интерес у области спорта у општини Врњачка Бања у буџету општине Врњачка Бања 

за 2017. годину, предвиђена Одлуком о буџету за 2017. годину општине Врњачка Бања 

(„Службени лист Општине Врњачка Бања" број 28/16, 7/17 и 18/17)  и Решењем 400-243/17 

од 30.01.2017.г у разделу 4.глава 4.01.20. - Физичка култура, функционална класификација 

810 - услуге рекреације и спорта, програмска класификација 1301 – развој спорта и омладине. 

Програмска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 

савезима у укупном  износу од 8.050.000,00 динара од чега је износ од 350.000,00 динара 

опредељен за финансирање ПОСЕБНИХ програма спортских организација. 

2. На основу пријаве на конкурс и категоризације, спортске организације стичу право 

финансирања из буџета Општине Врњачка Бања, средстава намењених за посебне  програме 

финансирања-дотације из следећих области: 

 Обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој 
талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима 
.  

А сагласно члану 1. Став 1. тачка А) подтачка 4.  Правилника о одобравању и финансирању 

програма којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Врњачка Бања уз 

услов да испуне прописане критеријуме. 
 

3. По расписаном конкурсу за доделу средстава за финансирање ПОСЕБНИХ програма 

спортских организација  из  буџета Општине Врњачкла Бања за 2017. годину у износу од 

350.000,00 динара спортске организације су дужне да, као доказ уз пријаву, поднесу следећу 

документацију: 
 

 пропратно писмо, 

 копија решења о регистрацији организације, 

 три примерка обрасца предлога програма, 

 це-де/флеш са прелогом програма, 

 копија уговора са банком о отварању рачуна, 

 одлуке о суфинансирању програма или потврда намере о суфинансирању програма,  

 копија статута, 

 копија годишњег извештаја и завршног рачуна за претходну годину и финансијског плана за 

текућу годину,  

 писмо о намерама од издавача или медијских кућа уколико је програмом предвиђено 

бесплатно штампање или објављивање одређених промотивних материјала, 

 изјава да не постоје препреке из члана 118. ст. 4. и 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту, 

 одлука надлежног органа носиоца програма о подношењу предлога програма, 

 позитивно писмо за учешће на конференцији, семинару и сл. 

 изјава о партнерству попуњена и потписана од стране свих партнера у програму, 



 копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ није садржан у решењу о регистрацији), 

 Други прилози 

 материјали који илуструју рад организације (референце), 

 писмо препоруке.. 

4. Општина Врњачка Бања према ликвидности буџета задржава право финансирањa програма у 

мањем обиму од одобреног обима средстава у буџетима програма, у ком случају проценат 

умањења средстава је исти за све програме клубова.  
5. Све спортске организације које нису у могућности  да наведену документацију доставе у 

предвиђеном року, дужне су да Одбору за спорт доставе  писмено образложење, као и да 

исту доставе у накнадном року од 7 (седам) дана. У случају да  тражену документацију не 

доставе ни у накнадном року, сматраће се да не испуњавају критеријуме прописане 

Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у 

области спорта у Општини Врњачка Бања. 
 

6. Крајњи рок за исплату средстава за реализацију програма је 25. децембар 2017.године. 
 

7. Јавни конкурс се објављује преко средстава информисања , на оглсној табли Општинске 

управе општине Врњачка Бања и на званичном сајту Општине Врњачка Бања 

www.vrnjackabanja.gov.rs и еУправи и  остаје отворен у времену од  01. септембра 2017. 

године  закључно са 18. септембром 2017. године.  

8. Пријаве са прописаном конкурсном документацијом се подносе у затвореној коверти на 

адресу:  Општина Врњачка Бања, Крушевачка бр.17 или  предајом на писарници Општинске 

управе Општине Врњачка Бања, са назнаком: Комисији “ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА“  
9. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана од 7,30 до 15,30 у 

Општинској управи општине Врњачка Бања канцеларија бр. 3 и на званичном сајту Општине 

Врњачка Бања  www.vrnjackabanja.gov.rs 

10. Све додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити  на телефон: 601-213. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број:400-1866/17 од  01.09.2017. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                          Бобан Ђуровић 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


