
         На основу члана 138. а у вези са чланом 113. Закона о спорту (Сл. гласник РС бр. 
10/16)  и члана 4. Правилника о поступку одобравања и финансирања програма којима се 
остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини куршумлија („Службени 
лист општине Куршумлија“ бр. 12/2015), Председник општине Куршумлија доноси: 

 
О Д Л У К У 

 

расписује се 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И 

ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ И ШКОЛСКОГ СПОРТА 

У ОПШТИНИ КУРШУМЛИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
 

           У складу са Чланом 4. Правилника о поступку одобравања и финансирања програма 

којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта расписује се Јавни позив 

за финансирање посебних програма којим се остварују потребе и интереси грађана у 

области предшколског и школског спорта. 

Предлог свог прогама и програма својих чланова подноси Савез за школски спорт 

Куршумлија, на Обрасцу број 2, који ће утврдити Савез за школски спорт општине 

Куршумлија, с тим да све пројектне активности морају реализовати на територији општине 

Куршумлија или ван територије општине Куршумлија, али да својим активностима 

представљају општину. 

 Укупно расположива средства за реализацију пројеката по овом конкурсу износе 

600.000,00 динара. 

 Предлагач је обавезан да достави следећу документацију: 

-  Пријавни образац и образац за буџетски пројекат; 

-  Копија решења о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре (АПР); 

-  Копија ПИБ обрасца; 

-  Копија картона депонованих потписа; 

-  Копија личне карте одговорног лица; 

-  Копија Статута подносиоца пријаве; 

-  Финансијски план. 

 Пријава на позив са свом потребном документацијом доставља се у затвореној 

коверти са назнаком „Пријава на позив за финансирање програма којим се остварују 

потребе и интереси грађана у области предшколског и школског спорта – не отварати“ 

путем поште на адресу Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб  или лично на 

писарници Општинске управе општине Куршумлија. 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 

 Конкурсна документација се може преузети са интернет странице општине 

Куршумлија www.kursumlija.org. 

 Сви пројекти које су подносиоци пријава предали ће бити процењени у складу са 

следећим критеријумима: 
 

- могућност квалитетне организације и реализације предшколских и школских 
спортских такмичења, на безбедан начин, у гранама спорта које су утврђене 
пропозицијама надлежног министарства у складу са законом; 

- знање и вештина ангажованих спортских стручњака да реализују школска 
спортска такмичења; 

- могућност учешћа на свим нивоима школских спортских такмичења у складу са 
календаром Министарства омладине и спорта и пропозицијама Савеза за 

http://www.kursumlija.org/


школски спорт Србије; 
- постојање адекватног спортског објекта; 
- утицај програма на развој, афирмацију и унапређење спорта у општини 

Куршумлија; 
- број учесника који је обухваћен програмом и 

- утицај програма на социјализацију учесника програма 
 Рок за подношење пријава на овај позив је 5 дана од дана објављивања јавног 

позива. 

 По завршетку позива и обраде пријава Комисија ће у року од 3 дана од његовог 

завршетка израдити извештај о спроведеном поступку по јавном позиву. 

 Извештај садржи све поднете пријаве, коначну ранг листу предложених програма и 

предлог одлуке о избору програма који ће се финансирати из буџета општине Куршумлија. 

 Извештај и прелиминарна листа објављују се на огласној табли општине 

Куршумлија и на званичној интернет презентацији општине Куршумлија 

www.kursumlija.org.  

 Извештај се доставља Председнику општине који доноси одлуку о избору програма 

и додели средстава који се финансирају из буџета општине Куршумлија. На основу одлуке, 

председник општине Куршумлија закључује Уговор о финансирању програма којим се 

остварују потребе и интереси грађана у области спорта. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у  „Службеном листу 

општине Куршумлија“. 
 

Број:I-66-2/2016 

Дана 10.03.2016. године 

Куршумлија 

         Председник општине Куршумлија 

                 Радољуб Видић dipl.ecc. 
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