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1. УВОД 

 
 

 
                 На основу члана 5 став 1, члана 6 и члана 7  Правилника о 

обезбеђивању средстава за остваривање општег интереса у области спорта на 

територији Општине Петровац на Млави („Службени лист општине Петровац“ 

бр.06-21/15-02-8), Општинско веће Општине Петровац на Млави расписује: 
 
  

КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА  – из области 

спорта 
 
 

Средства за програме по овом конкурсу обезбеђена су Одлуком о 
буџету Општине Петровац на Млави  за 2015. годину, одлуком 

Општинског већа са позиције 481911 – Донације клубовима из буџета..  
 

 
Општинско веће општине Петровац расписује конкурс за доделу средстава из 
буџета општине за 2015. годину – Дотације НВО – из области спорта, објављеним 
на сајту општине Петровац на Млави и сајту Спортског савеза под назнаком 
документи/КОНКУРСИ . 
Конкурс траје од дана објављивања до утрошка средстава. 
 
 

2. ПРАВИЛА КОНКУРСА 

 
Ова упутства представљају правила за предају, одабир и реализацију програма који се 
финансирају и/или суфинансирају у оквиру Конкурса. У овом поглављу се налазе 
инструкције везане за следеће групе критеријума: 

 Тип организације која може да се пријави за доделу средстава; 

 Садржај програма за који се могу доделити средства; 

 Врсте трошкова који се могу укључити у трошкове реализације програма. 
 

2.1. Критеријуми за подносиоца пријаве 

 
Предлоге програма могу да доставе организације у области спорта, сходно Закону о 
спорту Републике Србије, као и остале организације које према свом Статуту имају за 
циљ обављање активности у области спорта. 
 
Организација која подноси предлог програма треба:  

 да је уписана у одговарајући регистар у складу са законом; 

 искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом о спорту 
није другачије одређено 

 да има седиште на територији општине Петровац на Млави 

 ; да је директно одговорна за припрему и извођење програма;  



 да испуњава, у складу са законом, прописане услове за обављање делатности 
које су у вези са предлогом програма;  

 да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом 
забраном обављања делатности;  

 да није у последње три године правноснажном одлуком кажњена за прекршај 
или привредни преступ везан за њену делатност;  

 да нема блокаду рачуна, пореске дугове,...  
 
 

Подносиоци пријава преузимају одговорност да су упознати са овим одредбама 
потписивањем и печатирањем обрасца Конкурсне пријаве за финансирање програма 
или делова програма спортских организација којима се оставарује општи интерес у 
области спорта. 
 
Предложени програм треба у погледу квалитета, садржине и природе да испуњава 
следеће критеријуме:  

 да је у оквирима општег интереса у области спорта, утврђеног законом; 

 да је од значаја, односно од интереса за општину Петровац на Млави или од 
ширег регионалног значаја; 

 да је у складу са законом, општим актима организације и спортским правилима 
надлежног савеза у области спорта; 

 да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у општини Петровац на 
Млави; 

 да има високу сразмеру између учинка и коштања програма; 

 да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма; 

 да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне 
ресурсе за реализацију програма; 

 да се, по правилу, реализује у текућој години; 
 
 

 

2.2. Критеријуми везани за садржај програма за које се може 
поднети пријава 

 
Садржај програма треба да буде у оквиру следећих тематских области: 
 
1. Остварују редовне (конкретне) програме из области спорта 
 
1.1. Програми којим се реализује функционисање НВО – у области спорта у 

погледу редовних активности  
( трошкови котизација, трошкови превоза,  трошкови организације такмичења,  
трошкови суђења и делегирања, набавка спортске опреме и реквизита,трошкови 
лекарских прегледа, трошкови осигурања такмичара и остали трошкови наведени 
у апликационом формулару...)  
 
 1.2. Програми усмерени да:  
 
 

-  остварују конкретне програме из области такмичарског спорта 

-    предложеним програмима подстичу и афирмишу спорт 

-    кроз програме такмичења посебно стимулишу млађе категорије 

-    кроз своје програме такмичења не наплаћују чланарину 

-    кроз своје програме доприносе развоју спорта локалне заједнице, 
нарочито развоју спорта у сеоским подручјима 



- клубови имају масовност  
- јачају и организују стручни рад са свим категоријама 
- јачају и организују стручни рад врхунског и олимпијског спорта 
- својим програмима афирмишу развој врхунског и олимпијског спорта 
- својим програмима доприносе развоју школског спорта 
- стварају услове за развој спорта за све 
- стварају услове за развој аматерске делатности 
- подстичу укључивање младих за бављење спортом 
- подстичу активизацију женске популације 
- промовишу  и имају значајан и дуготрајан утицај на  

развој спорта у општини Петровац на Млави. 

1.3. Право на добијање и коришћење дотација имају и НВО - из области 
спорта за организацију јубилеја и сличних манифестација, а предност у стицању 
овог права имаће НВО - из области спорта чији јубилеји или сличне 
манифестације имају дужу традицију - одржавају их најмање 5 (пет) година 
узастопно. 

Дотације НВО - из области спорта могу да користе и за учешће у 
обележавању јубилеја и сличних манифестација, које организују друга удружења 
грађана. 
 
Трајање 

Програм мора бити реализован најкасније до 20. децембра текуће године.  
 
Локација 

Програми се морају реализовати на територији општине Петровац на Млави. 
 
Приоритет ће имати програми организација које документују да: 
 

 имају висок степен успешности у реализацији предвиђених програмских 
активности, уколико су већ добијали средства из Буџета Општине. 

 
 
Модификације предлога програма 
Након истека рока за доставу предлога програма, а пре доношења решења о дотацији, 
Комисија за процену предлога програма може подносиоцу пријаве (предлога програма) 
сугерисати да изврши одређене модификације предлога програма, у смислу буџета и у 
смислу активности планираних у програму. 
 

2.3. Критеријуми у погледу трошкова реализације програма 

 
Критеријуми у погледу трошкова реализације програма јесу: 

1) да су оправдани, стварни и у непосредној вези са циљевима реализације 
програма (оправдани директни трошкови); 

2) да административни додатни трошкови носиоца програма за потребе 
реализације програма не прелазе, по правилу, 10% од директних оправданих 
трошкова реализације програма (оправдани индиректни трошкови). 

 
Оправдани директни трошкови нарочито обухватају следеће трошкове:  
трошкови путовања за лица која учествују у реализацији програма, трошкови суђења и 
делегирања; трошкови котизација односно обавеза према надлежном Савезу; трошкови 
набавке спортске опреме и реквизита; трошкове одржавања објекта – материјални 
трошкови; трошкови смештаја; и други трошкови који су неопходни за реализацију 
програма. 
 
Оправданим трошковима не сматрају се следећи трошкови: дугови и покривање 
губитака или задужења; надокнада председнику клуба, директору клуба, секретару 
клуба. 
 



Приликом планирања трошкова реализације за све подносиоце Предлога програма 
важно је да знају да морају деловати у складу са важећим законима и прописима. 

  

3. КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ И ПО КОЈОЈ ПРОЦЕДУРИ 

 

3.1. Пријављивање предлога програма 

 
Конкурсна документација може се наћи на интернет презентацији општине Петровац на 

Млави на адреси www.petrovacnamlavi.rs  ДОКУМЕНТИ/КОНКУРСИ. 
 Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију: 
 
Основна документација: 
 

1. Образац пријаве за учешће на конкурсу ( конкурсна пријава ) 
 
Пратећа документација: 
 

1) *Фотокопија решења из Агенције за привредне регистре 

2) *Фотокопија статута спортске организације 

3) Фотокопија личне карте законског заступника 
4) План рада за 2015.годину усвојен од стране надлежног органа спортске 

организације ( скупштина, управни одбор ) 
5) Званични билтени такмичења као доказ резултата клуба у 2014.години 
6) Списак спортских стручњака ангажованих у клубу са фотокопијама диплома које 

су доказ стручности 
7) Извештај о појединачним достигнућима спортиста чланова клуба са потребним 

билтенима такмичења као доказима о постигнутим успесима 
8) Извештај о незваничним спортским активностима клуба на манифестацијама 

које нису у званичном календару гранског савеза а за које спортске организације 
процене да су битни за вредновање резултата рада у претходној години 

9) Списак репрезентативаца Србије, чланова клуба са потребним доказима који то 
потврђују 

10) Записник са последње скупштине спортске организације 
11) Одлука о висини и начину наплате чланарине за спортске организације које 

наплаћују чланарину 
12) Изјава о прихватању услова конкурса оверена печатом спортске организације и 

потписана од стране овлашћеног лица 
14) Клубови који конкуришу за дотације за  организацију јубилеја и манифестација 
треба да доставе програм одржавања истих. 

*Документе, означене звездицом, нису у обавези да приложе клубови 
који су их предали приликом претходног конкурса. 

 
Општинско веће ће узети у разматрање само оне предлоге програма који испуњавају 
следеће формалне критеријуме: 
 

1. да предлог програма прати најосновније информације о организацији и 
предложеном програму (општи подаци, основни програм рада, остварени 
резултати екипа и појединаца, манифестације, такмичења или турнири, предлог 
финансијског плана - износ тражених средстава), које је потписало лице 
овлашћено за заступање организације и које је оверено печатом организације; 

 
2. предлог програма мора бити поднет искључиво на обрасцу  

 



(Конкурсна пријава за финансирање програма или делова програма из буџета 
Општине Петровац на Млави за 2015. годину, дотације невладиним 
организацијама – из области спорта) који се може преузети са сајта општине 

Петровац на Млави на адреси www.petrovacnamlavi.rs  ДОКУМЕНТИ/КОНКУРСИ – 

Конкурс  за доделу средстава НВО из области спорта. 
 

3. да је јасан, потпун и истинит; 
 

4. да је поднета одговарајућа документација  којом се доказује испуњеност 
прописаних ближих критеријума за остваривање општег интереса у области 
спорта (копија решења о упису у надлежни регистар, копија решења 
овлашћених лица за заступање и представљање организације, копија решења 
ПИБ-а).  

 
 Обрасци Конкурсне пријаве морају бити попуњени и послати (предати) најмање у 
једном примерку, као и оверени печатом организације и потписани од стране 
овлашћеног лица.  

  

3.2. Где и како послати пријаве 

 
Пријава се доставља у једној запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу 
настати у транспорту. Сва обавезна и пратећа документација, морају бити достављени 
у једној коверти или пакету.  
 
Предлог програма чија је пријава послата у више коверата, тј. пакета, неће бити 
узет у обзир (сматраће се да нису испуњени формални услови). 
 
Пријава се шаље поштом на адресу, или се доставља лично на писарницу општине. 
адреса:  
Општина Петровац на Млави 
Српских владара 165 
12300 Петровац на Млави 
 
Предња страна коверте треба да  садржи следеће податке: 
 

 
Пријава на конкурс Општинског већа општине Петровац на Млави  НВО - из 

области  спорта  
 

Назив подносиоца пријаве 
Адреса подносиоца пријаве 

 

НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАВРШЕТКА КОНКУРСА 

 
    Удружења учлањена у територијални спортски савез достављају предлоге преко 
територијалног спортског савеза. 

3.3. Додатне информације 

 
За сва питања везана за процедуре пријављивања на конкурс заинтересовани се могу 
обратити Спортском савезу општине Петровац на Млави. 

 

http://www.petrovacnamlavi.rs/


4. ПРОЦЕНА И ОДАБИР ПРИЈАВА 

 
Поступак доделе средстава доноси Комисија коју решењем образује Председник 
општинског већа. 
Одлуку о додели средстава доноси Председник Општинског већа у форми решења, на 
предлог Комисије. 
 
Сви програми које су подносиоци пријава предали биће процењени у складу са 
следећим критеријумима: 
 

- остварују конкретне програме из области спорта 
- предложеним програмима подстичу и афирмишу спорт  
- кроз програме такмичења посебно стимулишу млађе категорије  
- кроз своје програме такмичења не наплаћују чланарину 
- кроз своје програме доприносе развоју спорта локалне заједнице 

           нарочито развоју спорта у сеоским подручјима 
- клубови који имају масовност (укључују већи број такмичара) 
- јачају и организују стручан рад са свим категоријама 
- својим програмима афирмишу развој врхунског и олимпијског 

спорта 
- својим програмима доприносе развоју школског спорта 
- стварају услове за развој аматерске делатности 
- подстичу укључивање младих за бављење спортом 
- подстичу активизацију женске популације 
- промовишу  и имају значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у 

Општини Петровац на Млави. 
 

Средства се одобравају у складу са могућностима Буџета. 
 

4.1. Административна провера 

 
Сви програми који буду послати у предвиђеном року биће укључени у процес 
административне провере документације.  
 
 
Административна провера састоји се из два дела: 

1. Провера да ли је пријава комплетна, односно да ли је поднета целокупна 
документација и да ли је документација поднета у траженој форми 

2. Провера да ли подносилац пријаве, и програм (предложене активности) 
задовољавају критеријуме.  

  

4.2. Обавештење о одлуци о додели средстава 

 
Сви кандидати ће писаним путем бити обавештени о резултатима конкурса. Одлука да 
се не одобре средства биће заснована на следећим основама: 
 

 не постоји записник са годишње скупштине организације ( по статуту најмање 
једном годишње) 

 пријава је послата након крајњег рока; 

 не постоји билтен такмичења, односно да клуб није у систему такмичења 
Савеза, односно програм  (манифестација, турнир,...) није одобрен од 
надлежног Савеза;  

 предлог програма не испуњава формалне критеријуме (нпр. активности 
предложене програмом нису у оквиру приоритета Конкурса, у предлогу 



програма се премашује максимално дозвољено време трајања, затражена 
средства су већа од дозвољеног максимума, итд.); 

 предлог програма је добио мањи број бодова током техничко-финансијске 
процене (процена квалитета предлога програма) у односу на одабране 
предлоге програма. 

 

5. УСЛОВИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПРОГРАМА НАКОН ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

 
Сви корисници којима се одобри коришћење средстава,  након предлога 

конкурсне Комисије и одлуке Председника о додели средстава, биће у обавези да 
потпишу уговор са Општинском управом, којим се обавезно утврђује:  
назив и седиште носиоца програма; предмет уговора; време реализације програма, 
односно обављања активности; циљеви и очекивани резултати; обим и врста 
додељених средстава; начин надзора над одвијањем реализације програма; обавезе 
носиоца програма у погледу наменског коришћења средстава и реализације програма; 
обавезе носиоца програма у погледу доказивања 
реализације програма и наменског коришћења средстава; обавезе носиоца програма у 
погледу публицитета програма; случајеви у којима Општинска управа  може раскинути 
уговор и прекинути  
даље финансирање програма; обавезе носиоца програма у погледу враћања добијених 
средстава у одређеним случајевима. 
 
Уколико се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у 
року од осам дана од дана позива, сматраће се да је одустао од предлога програма. 
 
Против овог решења, учесник конкурса може поднети приговор Општинском већу, у 
року од осам дана од дана пријема решења. 
 
Eвидентирање трошкова програма 
 
Носилац програма је у обавези да води све потребне евиденције које омогућавају 
Општинској управи  спровођење контроле реализовања програма и утрошка средстава, 
као и да сву документацију о реализовању програма и утрошку средстава чува до 
истека две године од добијања средстава, односно реализовања програма.  
 
Носилац програма је у обавези да у року од 15 дана од завршетка реализације 
програма, а пре подношења захтева за нову рату а најкасније до 20.12.2015. године, 
достави Општинској управи, фотокопије комплетне документације о утрошку средстава, 
оверене сопственим печатом. 
 
 
Праћење реализације програма 
 
Носилац програма је у обавези да овлашћеним лицима Општинске управе омогући увид 
у целокупну документацију и сва места везана за реализацију уговореног програма, и у 
поступку контроле пружи им сва потребна обавештења. 
 

Носилац програма је у обавези да омогући Општинској управи увид у 
податке које воде трећа лица, а у вези су са коришћењем одобрених 
средстава и реализацијом програма. 
 
 
Видљивост програма 
 
Носилац пројекта је у обавези да на јасан и недвосмислен начин, током реализације 
уговореног програма, наведе чињеницу да се програм финансира из буџета општине 



Петровац на Млави. Обавеза се нарочито односи на појављивање у електронским и 
писаним медијима и друге видове оглашавања. 
 

 

                 ******************************************************* 

 


