
На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 

Градиште“, број 9/08, 5/14, 5/16 и 28/16), члана 21. Правилникa о одобравању и финансирању 

програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико 

Градиште, („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 9/18), а на предлог Комисије за 

остваривање права за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма 

из области спорта,  

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 68. седници одржаној дана 27.10.2022. 

године донело је 

 

О Д Л У К У 

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за 

финансирање годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији 

општине Велико Градиште за 2023. годину 

 

 

I Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за 

финансирање годишњих програма организација у области спорта, чије је седиште на подручју 

општине Велико Градиште. 

 

II Текст Јавног позива гласи: 

 
 

На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 

Градиште“, број 9/08, 5/14, 5/16 и 28/16), члана 21. Правилникa о одобравању и финансирању 

програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико 

Градиште, („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 9/18)  

Општинско веће општине Велико Градиште расписује 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

 

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма 

организација у области спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2023. 

години  

 

Предмет јавног позива 

Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање 

годишњих програма организација у области спорта, у 2023. години, за области  финансирања из 

члана 137. Закона о спорту и то: 

1) подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1); 



2) организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – 

члан 137. став 1. тачка 3); 

3) учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5); 

4) физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5); 

5) делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. 

тачка 8); 

6) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему 

спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима 

– члан 137. став 1. тачка 12); 

7) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. 

став 1. тачка 13); 

8) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и 

врхунских спортиста – члан 137. став 1. тачка 14). 

 

Право учешћа на јавном позиву 

Право учешћа на јавном позиву имају организације у области спорта чије је седиште на подручју 

општине Велико Градиште.  

Спортски савез општине Велико Градиште предлоге годишњих програма организација у области 

спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште подноси у име тих организација. 

Носилац програма мора: 

1) да буде регистрован у складу са Законом;  

2) да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом; 

3) да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије 

одређено; 

4)  да има седиште на територији општине Велико Градиште, односно регистровани огранак 

за територију општине Велико Градиште, ако Законом или овим правилником није 

другачије утврђено; 

5)  да је директно одговоран за припрему и извођење програма; 

6)  да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и 

делатности; 

7) да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих 

година;  

8) да располаже капацитетима за реализацију програма; 

9) да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза. 

 

Носилац програма не може да:  

1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;  



2) има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и 

пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове 

према организацијама социјалног осигурања;  

3) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни 

преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и 

спречавањем негативних појава у спорту. 

 

Носилац програма из члана 137. став 3. Закона који се састоји у организовању великог 

међународног спортског такмичења из члана 163. Закона може да буде организација у области 

спорта која има сагласност прибављену, у складу са Законом, за организовање тог такмичења, 

односно организација у области спорта која је наменски и привремено основана за техничку 

организацију међународног спортског такмичења организација у области спорта која има 

сагласност за организовање великог међународног спортског такмичења 

 

Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је:  

1)  био у конфликту интереса;  

2) намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење 

програма или ако је пропустио да да све потребне информације; 

3) покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Стручну комисију из члана 22. став 

1. овог правилника или на надлежне органе општине током евалуационог периода или неког 

претходног поступка доделе средстава. 

Носилац програма не може добијати средства из буџета општине за реализацију својих 

програма две године од дана када је утврђено да је у потпуности ненаменски употребио одобрена 

средства за реализацију програма или својим пропустом није постигао у битном делу планиране 

ефекте програма. 

Носиоцу програма не могу бити одобрена средстава за реализацију новог програма пре него 

што поднесе извештај о остваривању и реализацији одобреног програма у складу са чланом 34. став 

8. овог правилника. 

Организације у области спорта могу да подносе предлоге програма самостално или удружене 

са другим организацијама. 

Организације које учествују у реализацији програма као партнери, и њихови трошкови 

прихватају се ако испуњавају исте услове који се примењују за носиоца програма. 

Изјава о партнерству даје се на Обрасцу 11. 

У случају партнерских програма, само једна организација биће одговорна за управљање 

одобреним финансијским средствима свих партнерских организација на програму, тако да мора 

имати унутрашњу организацију која ће омогућити такво финансијско пословање. 

 

Критеријуми за вредновање програма 

 

Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме: 

1) да доприноси задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта утврђених 

Законом; 

2) да је у складу са Законом, Националном стратегијом развоја спорта у Републици 

Србији и Програмом развоја спорта у општини Велико Градиште; 

3) да је у складу са четворогодишњим програмом развоја надлежног националног 

спортског савеза; 

4) да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза; 

5) да се реализује на територији општине Велико Градиште, односно у Републици 

Србији, осим програма припрема и учешћа на међународним спортским такмичењима; 



6) да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација 

чија је чланица Република Србија; 

7) да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији општине Велико 

Градиште; 

8) да ће се реализовати у текућој години; 

9) да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе 

за реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма; 

10) да је, по правилу, предвиђено фазно финансирање програма. 

 

Квалитет програма  

Програми морају бити такви да обезбеде успех програма, узимајући у обзир факторе које носилац 

програма може контролисати и факторе (ситуације, догађаји, услови, одлуке) који су неопходни за 

успех програма али су у приличној мери или у потпуности изван контроле носиоца програма. 

 Спортисти, спортски стручњаци и друга лица ангажована на реализацији програма морају 

испуњавати услове за обављање спортских активности и спортских делатности утврђене Законом, а 

њихово ангажовање се мора вршити у складу са Законом.  

  

Финансирање програма 

Програми се финансирају, у целини или делимично и у висини и под условима који 

обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета јединице локалне самоуправе постигну 

намеравани резултати. 

 Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за 

реализацију програма. 

 Потребе грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 2) и 6) Закона имају приоритет при избору 

програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у општини Велико Градиште, 

односно други програми могу бити одобрени тек након што се задовоље потребе грађана из члана 

137. став 1. тач. 1), 2) и 6) Закона. 

Финансијски план (буџет) програма предвиђен предлогом програма треба да буде: 

1) остварив и објективан – да су планирани реални износи по свим изворима средстава и врстама 

трошкова; 

2) обухватан – да садржи све трошкове програма из свих извора финансирања; 

3) структуриран – да је тако формулисан да у потпуности прати захтеве прописаног обрасца за 

израду програма; 

4) уравнотежен – у односу на планиране трошкове; 

5) тачан  и реалан – по свим врстама трошкова. 

 Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава од укупне 

суме средстава буџета општине Велико Градиште предвиђених за финансирање програма развоја 

спорта, с тим да се трошкови програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини 

Велико Градиште морају односити, по правилу, најмање 15% на активности повезане са спортом 

деце, осим када је то супротно природи предложеног програма, с тим да се активности повезане са 

спортом деце у програму обавезно дефинишу као посебна програмска целина. 

 

 

Финансијски план за реализацију програма састоји се из непосредних трошкова 

реализације програма у вези са зарадама и хонорарима лица ангажованих на непосредној реализацији 

програма, материјалних трошкова и административних трошкова реализације програма (оправдани 

директни трошкови) и додатних оправданих трошкова носиоца програма (оправдани индиректни 

трошкови) који не могу бити већи од 15% од оправданих директних трошкова. 

Оправдани директни трошкови морају бити неопходни за реализацију програма, стварни, 

детаљни и лако проверљиви. 

Оправдани индиректни трошкови су прихватљиви ако не обухватају трошкове који су 

финансијским планом  програма намењени непосредној реализацији неког дела програма. 

Индиректни трошкови нису прихватљиви ако је носилац програма добио из буџета општине Велико 

Градиште за свој рад одговарајућа средства по другом основу.  

Носилац годишњег програма дужан је да промет буџетских средстава врши преко посебног 



текућег рачуна за реализацију годишњег програма наведеног у предлогу програма, који ће се 

користити искључиво за буџетска средства која добија од општине Велико Градиште, у складу са 

прописима којима се уређује пренос средстава из буџета. 

 

Садржина програма 

Предлози годишњих и посебних програма подносе се посебно за сваког носиоца програма и за сваку 

од области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона. 

Предлог програма садржи детаљне податке о: 

1) носиоцу програма; 

2) области потреба и интересе грађана у којој се остварује програм из члана 137. став 1. 

Закона;  

3) учесницима у реализацији програма  и својству у коме се ангажују;  

4) циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм решити и 

којим групама популације и на који начин ће програм користити;  

5) врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно обављања 

активности;  

6) томе како ће се вршити оцењивање успешности програма (вредновање резултата 

програма);  

7) финансијском плану (буџету) програма, односно потребним новчаним средствима, 

исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу;  

8) динамичком плану употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и 

рокови у којима су потребна);  

9) начину унутрашњег праћења и контроле реализације програма и евалуације резултата;  

10) претходном и будућем финансирању носиоца програма. 

У предлог годишњег и посебног програма уносе се одговарајући подаци о личности из члана 

5. став 10. Закона лица која учествују у реализацији програма. 

Предлози програма разматрају се ако су испуњени следећи формални критеријуми: 

1) да је уз предлог програма достављено пропратно писмо у коме су наведене основне информације 

о носиоцу програма и предложеном програму (назив носиоца програма и назив програма, 

временско трајање, финансијски износ тражених средстава, област општих потреба и интереса 

грађана из члана 137. став 1. Закона) и које је потписало лице овлашћено за заступање предлагача, 

односно носиоца програма; 

2) да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару), читко 

попуњеном, језиком и писмом у службеној употреби.  

3) да је потпун, јасан, прецизан и да садржи веродостојне податке; 

4) да је поднет у прописаном року. 

 

Документација и начин доставе 

 Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају 

бити у потпуности попуњени и достављени у једној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од 

оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу 

општине Велико Градиште. 

Предлог програма за који је послат у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир. 

Предња страна коверте мора да садржи следеће податке: 

1) назив  програма, 

2) назив подносиоца програма, 

3) назив носиоца програма, 

4) адресу носиоца програма 

5) напомену: „Јавни позив – не отварати“  

Образац за пријављивање предлога програма доступан је код надлежних служби општине 

Велико Градиште и на интернет сајту општине Велико Градиште. 

Када предлог програма подноси надлежни територијални спортски савез за општину Велико 

Градиште, обједињено за свој програм и програме организација у области спорта, предлог програма 

треба да буде поднет засебно за сваког носиоца програма (посебан образац за сваког носиоца 

програма и за сваку од области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона), уз 

подношење збирног прегледа свих предлога према носиоцима програма. 



Спортске организације са седиштем на територији општине Велико Градиште које учествују у 

спортским такмичењима у оквиру надлежних националних гранских спортских савеза попуњавају и 

уз предлог годишњег програма достављају и попуњен Образац број 2 - упитник за  категоризацију 

спортских организација. 

 

ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА СА ПРОГРАМОМ И ПРАТЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ 

ПРЕДАЈУ СЕ НА ПИСАРНИЦИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, УЛИЦА ЖИТНИ ТРГ БР 1. 

 

 

Начин одобравања програма 

Стручни преглед и оцену поднетих предлога, на основу Закона и Правилника врши Комисија и 

доставља Општинском већу предлог за одобравање програма. Комисија може да, за предлоге 

програма код којих постоји потреба за додатним информацијама или појашњењима или 

кориговањима, пре достављања предлога Општинском већу, тражи додатно објашњење или 

кориговање од подносиоца, односно носиоца програма. 

Предлог програма Комисија оцењује према следећим критеријумима: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма; 

2) испуњење услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и 

овим правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана 

137. став 1. Закона,  циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици Србији и 

циљевима Програма развоја спорта у општини; 

4) вредновање квалитета предлога програма. 

Приоритет при давању предлога Комисије за одобравање средстава имају програми који су боље 

оцењени према критеријумима тач. 3) и 4) и који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из 

буџета општине постигну намеравани резултати. 

При давању предлога за одобравање програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта, Комисија мора водити рачуна да приоритет имају програми који су структурне и 

развојне природе, а између програма организовања, односно учешћа на спортским такмичењима, 

приоритет имају програми који се односе на спортска такмичења вишег ранга, у складу са Законом. 

Са подносиоцем одобреног програма, у складу са Законом, председник општине закључује уговор о 

реализовању програма. 

Председник општине закључује са носиоцем годишњег програма уговор за сваку од области  потреба 

и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона за коју је поднет предлог програма. 

Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од 

дана пријема позива, сагласно Закону, сматраће се да је одустао од предлога програма. 

Ако су носиоцу програма за реализацију одобреног програма додељена мања средства од средстава 

наведених у финансијском плану програма, носилац програма је обавезан да пре закључења уговора о 

реализовању програма усклади финансијски план програма и план реализације програмских 

активности са висином додељених средстава и одобреним активностима на реализацији програма, и 

да достави Општинском већу допуну, односно измену предложеног програма усаглашену са висином 

одобрених средстава. 

Одобрени износ средстава за реализацију програма преноси се организацији која реализује програм у 

складу са уговором и одобреним квотама буџета општине. 

 

 

Рок за подношење пријава  



Предлози програма и посебна документација подносе се у року од 15 дана од дана објављивања 

јавног позива на интернет сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs, огласној табли 

општине Велико Градиште. 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском 

поштом неће се разматрати. 

 

Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на 

интернет страни општине www.velikogradiste.rs . 

 

За додатне информације обратити се на телефоне: 012/7662-811,  062/8088752, 062-8010034 

 

III   Средства за финансирање програма у области спорта утврђују се Одлуком о буџету општине 

Велико Градиште за 2023. годину.  

 

                                                   

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

 

                                                                                                Драган Милић,с.р. 

 

 

 

http://www.velikogradiste.rs/
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