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                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ    

                            ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

ГОДИНА 2016  БРОЈ 5 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби                  

 

1. 

На основу члана 6. став 1 Правилника о начину финансирања пројеката Удружења грађана 
(„Службени лист општине Куршумлија“ бр. 11/2014 и 13/2014) и члана 58. Статута општине 
Куршумија (Сл. лис општине Куршумлија бр. 22/09, 8/09, 7/2011, 15/2014 и 25/2015) Председник 
општине Куршумлија доноси 
 

ОДЛУКУ 
 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ КУРШУМЛИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
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 конкурс за финансирање посебних програма којим се остварују потребе 

и интереси грађана у области спорта. Предлог свог прогама и програма својих чланова подноси 
Спортски савез Куршумлија, на Обрасцу број 2, који ће утврдити Спортски савез 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. 

Члан 2. 
Укупно расположива средства за реализацију пројеката по овом конкурсу износе 

14.500.000,00 динара. 
Члан 3. 

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; 
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-  Финансијски план. 
Члан 4. 

Пријава на конкурс са свом потребном документацијом доставља се у затвореној коверти 
са назнаком „Пријава на конкурс за финансирање програма којим се остварују потребе и интереси 
грађана у области 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. 

Члан 5. 
Сви пројекти које су подносиоци пријава предали ће бити процењени у складу са 

следећим критеријумима: 
 
спортска грана на основу категоризације спортова Спортског савеза Србије ; 
традиција спортске организације у општини Куршумлија ; 
ранг такмичења; 
постигнути резултати ; 
број такмичарских екипа/појединаца у редовном систему такмичења ; 
број ангажованих стручњака са адекватним образовањем ; 
укупан број категорија разврстаних по узрасту и половима; 
праћење здравственог стања својих чланова ; 
могућност квалитетне реализације програма ; 
број чланова спортске организације (без учесника у систему такмичења); 
учешће млађих категорија (до 14 година) у организацији ; 
број лиценцираних такмичара ; 
учешће у раду Спортског савеза Куршумлије ; 
допринос спорту у локалној самоуправи ван својих редовних активности ; 
резултати програма из претходне године ако су коришћена средства општине    
Куршумлија ; 
медијско представљање рада спортске организације ; 
 
Допунски критеријуми су: 
квалитет програма; 
могућност квалитетне реализације програма; 
утицај програма на развој, афирмацију и унапређење спорта у општини Куршумлија; 
могућност реализације програма у току једне буџетске године ; 
сразмера између могуће реализације циљева програма и трошкова његове реализације ; 
медијско представљање програма и 
истицање учешћа општине Куршумлија у суфинансирању програма. 
 

Члан 6. 
Рок за подношење пријава на овај конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног позива. 

По завршетку конкурса и обраде пријава Комисија ће у року од 15 дана од завршетка конкурса 
израдити извештај о спроведеном конкурсу. 

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.  

http://www.kursumlija.org/
http://www.kursumlija.org/


Страна   19          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 5        Датум: 14.01.2016.година. 

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. 
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине 

Куршумлија. 
 

Број: I-66-1/2016 
Дана 14.01.2016. године 
К у р ш у м л и ј а 

             Председник општине Куршумлија 
                        Радољуб Видић дипл. ецц.с.р. 
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