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РЕПУБЛИКА СРБИЈА     
ППШТИНА ЖИТПРАЂА 
БРПЈ:66-1892/2021-01 
ДАТУМ: 15.11.2021.гпдине   
 
 

На пснпву шлана 137. И  138. Закпна п сппрту (Сл. Гласник РС бр.10/2016), a у вези  шл. 
21.Правилника п пдпбраваоу и финансираоу Прпграма кпјима се пстварују пптребе и 
интереси грађана у пбласти сппрта у Ппщтини Житпрађа бр.:66-379/2021-01 пд 22.01.2021. 
гпдине,  Ппщтинскп веће на седници пдржанпј 15.11.2021. гпдине, пбјављује 
 
 

ЈАВНИ  ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ПРИЈАВА ЗА ППСЕБНЕ ПРПГРАМЕ У ПБЛАСТИ СППРТА У 
ППШТИНИ   ЖИТПРАЂА ЗА 2021.ГПДИНУ 

 
 

Предмет јавнпг ппзива је дпдела средстава за реализацију ппсебних прпграма кпјима 
се пстварује ппщти интерес у пбласти сппрта у ппщтини Житпрађа у 2021.гпдини у укупнпм 
изнпсу пд 1.800.000,00 динара, кпја су утврђена Пдлукпм п бучету Ппщтине Житпрађа за 
2021.гпд, бр.410-2185/2020 пд 20.12.2020.гпд. ( Сл.лист града Нища бр.119/20 ). 
 
Ппд ппсебним прпграмима ппдразумевају се следећи ппщти интереси: 
1.   пбезбеђеое услпва и прганизпваое сппртских камппва за сппртски развпј талентпваних    
сппртиста и унапређеое квалитета струшнпг рада са оима; 
2.     спрешаваое негативних ппјава у сппрту ( дппинг, насиље и недплишнп ппнащаое, 
намещтаое  сппртских резултата и др.); 
3.     унапређеое защтите здраваља сппртиста,  и пбезбеђиваое адекватнпг сппртскп-
здравственпг пбразпваоа сппртиста, ппсебнп младих, укљушујући и антидппинг пбразпваое; 
4.    раципналнп и наменскп кприщћеое сппртских сала и сппртских пбјеката у државнпј 
свпјини шији је кприсник јединица лпкалне сампуправе и сппртских пбјеката у свпјини 
јединице лпкалне сампуправе крпз пдпбраваое оихпвпг кприщћеоа за сппртске активнпсти и 
дпделу термина за тренираое ушесницима у систему сппрта. 
 
1.НПСИЛАЦ ПРПГРАМА 
 
У складу са шланпм 5. И  6. Правилника п пдпбраваоу и финансираоу прпграма кпјима се 
задпвпљавају пптребе и интереси грађана у пбласти сппрта у ппщтини Житпрађа бр.66-
379/2021-01 пд 22.01.2021.гпдине  („Сл.лист града Нища“ бр. 7/21 пд 02.02.2021.гпд.) нпсилац 
Прпграма мпра да: 
 
-      буде регистрпван у складу са Закпнпм п сппрту( у даљем тексту Закпн); 
-      буде уписан у наципналну евиденцију у складу са Закпнпм; 
-      искљушивп или претежнп ппслује на недпбитнпј пснпви, акп Закпнпм није другашије 
пдређенп; 
-      има седищте на теритприји ппщтине Житпрађа;  
-      је директнп пдгпвпран за припрему и извпђеое прпграма; 
-      је претхпднп пбављап делатнпст најмаое гпдину дана; 
-      испуоава у складу са Закпнпм прпписане услпве за пбављаое сппртских активнпсти и         
делатнпсти; 
-     је са успехпм реализпвап пдпбрени прпграм, укпликп је бип нпсилац прпграма ранијих 
гпдина; 
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-     распплаже капацитетпм за реализацију прпграма; 
-     буде шлан пдгпварајућег надлежнпг наципналнпг гранскпг сппртскпг савеза; 
-     није у ппступку ликвидације, стешаја и ппд привременпм забранпм пбављаоа делатнпсти; 
-     нема блпкаду ппслпвнпг рашуна у тренутку аплицираоа, закљушеоа угпвпра п реализпваоу     
прпграма и пренпса средстава из бучета ппщтине Житпрађа, ппреске дугпве или дугпве према   
прганизацијама спцијалнпг псигураоа;  
-     није у ппследое две гпдине правнпснажнпм пдлукпм кажоен за прекрщај или привредни 
преступ у вези са свпјим финансијским ппслпваоем, кприщћеоем импвине, раду са децпм и 
спрешаваоем  негативних ппјава у сппрту. 
Носиоцу програма се неће одобрити програм у поступку доделе средстава ако је: 

- у кпнфликту интереса; 
- намернп или крајопм непажопм лажнп приказап ппдатке тражене у пбрасцима за 

ппднпщеое прпграма или акп је прппустип да да све пптребне инфпрмавије; 
- ппкущап да дпђе дп ппверљивих инфпрмација или да утише на струшну Кпмисију из 

шл.22 став 1. Правилника или на надлежне пргане ппщтине Житпрађа тпкпм 
евалуаципнпг перипда или некпг претхпднпг ппступка дпделе средстава. 

Нпсилац прпграма не мпже да дпбије средства из бучета ппщтине Житпрађа за реализацију 
свпјих прпграма две гпдине пд пд дана када је утврђенп да је у пптпунпсти ненаменски 
упптребип пдпбрена средства за реализацију прпграма или свпјим прппустпм није ппстигап у 
битнпм делу планиране ефекте прпграма. 
Нпсипцу прпграма не мпгу бити пдпбрена средства за реализацију нпвпг прпграма пре негп 
щтп ппднесе извещтај п пствариваоу и реализацији пдпбренпг прпграма за претхпдну гпдину, 
у складу са шланпм 34.став 8. Правилника.  
 
ИЗБПР ПРПГРАМА КПЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ 
 
Приликпм избпра прпграма кпји ће се финансирати средствима из бучета ппщтине Житпрађа, 
Кпмисије ће се впдити применпм следећих критеријума: 

1. Квалитет прпграма; 
2. Мпгућнпст квалитетне реализације прпграма; 
3. Утицај прпграма на развпј, афирмацију и унапређеое спппрта ппщтине Житпрађа; 
4. Сразмера између циљева прпграма и трпщкпва оегпве реализације. 

При пдпбраваоу прпграма, припритет имају прпграми кпји су структурне и развпјне прирпде, 
кап и прпграми кпјима је пбезбеђенп суфинансираое. 
Пдпбрени прпграми се финансирају у висини и ппд услпвима кпји пбезбеђују да се уз најмаои 
утрпщак средстава из бучета ппщтине ппстигну намеравани резултати. 
Предлагаш мпже да ппднесе самп један предлпг прпграма пп пвпм Јавнпм ппзиву. 
 
БУЏЕТ ПРПГРАМА ПРЕДВИЂЕН ПРЕДЛПГПМ ПРПГРАМА ТРЕБА ДА БУДЕ: 
 

1. Пстварив- у смислу реалних изнпса кпји се планирају на свакпј бучетскпј ставци( 
стварне цене и стандардне тарифе); 

2. Пбухватан (треба да укљуши и ппкрије све трпщкпве прпграма и прикаже ушещће свих 
извпра финансираоа; 

3. Избалансиран – ппсебнп у пднпсу на друщтвене трпщкпве и  
4. Прецизан – без запкруживаоа изнпса пп бучетским линијама и без ппгрещних цифара 

или збирпва пп редпвима и кплпнама. 
 
Прпграм мпра бити реализпван најкасније дп 31.12.2021.гпдине. 
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УЧЕСНИЦИ ЈАВНПГ ППЗИВА 
 
Правп ушещћа на јавнпм ппзиву имају Сппртски Савез Житпрађа, Фудбалски Савез Житпрађа, 
Фудбалски клуб Житпрађа, Фудбалски клуб „Светлпст“  Бадоевац., и друге прганизације у 
пбласти сппрта уписане у пдгпварајући регистар у складу са Закпнпм п сппрту са седищтем на 
теритприји ппщтине Житпрађа, а кпје пбављају свпју делатнпст на теритприји ппщтине 
Житпрађа најмаое гпдину дана пд дана расписиваоа пвпг јавнпг ппзива. 
Предлпзи ппсебних прпграма се састпје пд једне или вище прпграмских целина, а ппднпсе се 
пдвпјенп за сваку пбласт. 
 
НАЧИН ППДНПШЕОА ПРИЈАВА  
 
 Ппсебни прпграми се ппднпсе на пбрасцима кпји су саставни деп Правилника, а кпји се мпгу 
преузети на званишнпј интернет страници ппщтине Житпрађа или у Услужнпм центру 
ппщтинске управе ппщтине Житпрађа. 
Једна сппртска прганизација мпже да ппднесе самп једаан ппсебан прпграм. 
Ппсебни прпграми се ппднпсе предајпм у Услужнпм центру ппщтинске управе ппщтине 
Житпрађа, или се дпстављају путем ппщте на адресу : Ппщтина Житпрађа, Тпплишки Херпји 
бр.53., са назнакпм „ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ППЗИВ ЗА ФИНАНСИРАОЕ ППСЕБНИХ ПРПГРАМА У 
ПБЛАСТИ СППРТА ЗА 2021.ГПДИНУ“. 
Предлпзи прпграма се разматрају акп су испуоени следећи фпрмалмни критеријуми: 

1. Да је уз предлпг прпграма дпстављенп прппратнп писмп у кпме су наведене пснпвне 
инфпрмације п нпсипцу прпграма и предлпженпм прпграму ( назив нпсипца прпграма 
и назив прпграма, временскп трајаое, финансијски изнпс тражених средстава, пбласт 
ппщтих пптреба и интереса грађана из шлана 137 Закпна п сппрту ), и кпје је пптписалп 
лице пвлащћенп за заступаое предлагаша, пдн.нпсипца прпграма; 

2. Да је предлпг прпграма ппднет на утврђенпм пбрасцу (апликаципнпм фпрмулару), 
шиткп пппуоенпм (пткуцанпм или пдщтампанпм), језикпм и писмпм у службенпј 
упптреби; 

3. Да је пптпун, јасан и прецизан и да садржи верпдпстпјне ппдатке; 
4. Да је ппднет у прпписанпм рпку. 

Пбразац предлпга ппсебнпг прпграма је пдщтампан у прилпгу пвпг правилника и шини оегпв 
саставни деп- Пбразац 4. 
Уз уреднп ппуоене, пптписане и пверене пбрасце, пптребнп је пбавезнп прилпжити: 

1. Прппратнп писмп у кпме су наведене најпснпвније инфпрмације п прганизацији и 
предлпженпм прпграму (назив, временскп трајаое, финансијски изнпс, тражених 
средстава) и кпје је пптписалп лице пвлащћенп за заступаое прганизације; 

2. Пбразац пријаве на Јавни ппзив у три примерка (кпји садржи детаљан ппис прпграма 
за шије финансираое се ппднпси пријава, кап и кприснике, знашај, местп и време 
реализацијепрпграма и детљан финансијски план); 

3. Дпказ п упису у регистар кпд надлежнпг пргана;  
4. Кппију Рещеоа п упису у матишну евиденцију; 
5. Кппију извещтаја п стаоу рашуна ппднпсипца пријаве (биланс стаоа и биланс успеха за 

2020. Гпдину, са дпказпм да је извещтај ппднет Агенцији за привредне регистре); 
6. Пдлуку надлежнпг пргана удружеоа п усвајаоу ппсебнпг прпграма; 
7. Кппију Статута удружеоа; 
8. Лиценце или диплпме за тренере; 
9. Угпвпре за тренере; 
10. Изјаву да не ппстпје препреке из шлана 118.став 4. И 5. И шл.133. став 5. Зкпна п сппрту; 
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11. Укпликп има партнера у прпграму, изјаву п партнерству пппуоену и пптписану пд 
стране свих партнера. 

 
НАППМЕНА: Сппртске прганизације кпје су уз предлпг гпдищоих прпграма за 
2021.гпддпставиле пптпуну тражену дпкументацију, нису у пбавези да дпстављају 
дпкументацију пд реднпг брпја 3. Дп реднпг брпја 9. 
 
Пбразац пријаве дпставља се у щтампанпм пблику у три примерка пверен пд стране 
пвлащћенпг лица, дпк се пратећа дпкументација дпставља у једнпм примерку( мпже и 
фптпкппија). 

 
НАЧИН ПДПБРАВАОА ПРПГРАМА И ДПДЕЛЕ СРЕДСТАВА 
 
 
Накпн јавнпг ппзива Кпмисија врщи валпризацију ппнуђених прпграма.Ппнуђени прпграми 
кпји не задпвпљавају услпве из јавнпг ппзива и Правилника или дпкументација није 
кпмплетна, Кпмисија пдбацује и не предлаже оихпвп суфинансираое.Ппсебни прпграми 
кпји задпвпљавају услпве, улазе у систем валпризације и на пснпву распплпживих 
финансијских средстава Кпмисија дпставља Ппщтинскпм већу ппщтине Житпрађа, Предлпг 
за пдпбреое Прпграма и дпделу средстава за реализацију истих. Валпризација Прпграма 
се врщи на пснпву знашаја, квалитета и пстваривпсти прпграма. 
Кпнашну пдлуку п дпдели средстава дпнпси ппщтинскп веће ппщтине Житпрађа.  
Средства на рашун сппртских прганизација ће се пренети на пснпву угпвпра кпји ће се 
закљушити између сппртске прганизације и ппщтине Житпрађа. 
 
Рпк за ппднпщеое пријаве је 8 дана пд дана пбјављиваоа ппзива, без пбзира на нашин 
ппднпщеоа. 
 
 
                                                                                                             
 
                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                            ППШТИНСКПГ ВЕЋА 
                                                                                                      ________________________________         
                                                                                                                               Иван Станпјевић                

 


