
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Оџаци 
Број: 03-67/2017 
  Дана:     02.03.2018. год. 
 
 
На основу члана 137. и 138.члана Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр.10/16)  и 
члана 35.став 1. Одлуке о буџету општине Оџаци за 2018.годину („Службени лист 
општине Оџаци“, број 25/2017), а у складу са Правилником о одобравању финансирању 
програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на 
територији општине Оџаци (са Критеријумима) („Службени лист општине Оџаци“, број 
5/2017), Комисија именована од стране Привременог органа општине Оџаци, расписује, 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
 

За расподелу средстава из буџета општине Оџаци за 2018. годину за 
суфинансирање потреба у области спорта- годишњи програми спортских 

организација 
 
 

 Предмет позива представља расподела средстава опредељених Одлуком о 
буџету општине Оџаци за 2018.годину („Службени лист општине Оџаци“ 25/2017), у 
разделу V глави 14, функција 810, Програм 14 „Развој спорта и омладине“, Програмска 
активност 1301-0001: „Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима“-дотације невл. организацијама- годишњи програми спортских организација 
13.800.000,00 динара у целости.  

Овим Јавним позивом суфинансираће се Годишњи програми којим се 
испуњавају потребе и интереси грађана на територији локалне самоуправе (члан 
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). 

 



ОПШТИ УСЛОВИ ЗА НОСИОЦЕ ПРОГРАМА 
 
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 Оџаци, ако Законом или овим 

правилником није другачије утврђено; 
5)  да је директно одговоран за припрему и извођење програма; 
6)  да је претходно обављао делатност најмање годину дана; 
7)  да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских 

активности и делатности; 
8) да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац 

програма ранијих година;  
9) да располаже капацитетима за реализацију програма; 
10) 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. 
 
Подносилац, по Правилнику, је надлежни територијални спортски савез општине 
Оџаци који подноси предлог свог годишњег програма и годишњих програма 
организација у области спорта са седиштем на територији општине Оџаци из члана 137. 
став 1. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) Закона. 
 
 

 
1. ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

 
 
У циљу објективнијег и поузданијег вредновања програма спортских 

организација утврђен је Правилник који је донео Привремени орган општине Оџаци, а 
у складу са категоризацијом која се утврђује на основу Закона о спорту ( Службени 
гласник РС 10/2016), Правилника о националној категоризацији спортова("Службени 
гласник РС", бр. 12/2017) и Правилникa о националним гранским савезима преко којих се 
остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији(Службени гласник РС, 
бр. 95/2016.),је основ по ком ће се овај Позив спровести. 

Као носећи фактор утврђује се спортски резултат у грани као статистички 
објективни и компарабилни податак о свакој спортској организацији, као и важност, 
обим и утицај програма на циљну групу спортиста-становника. 

 
Потребна документацијаносиоца програма у складу са чланом 17 Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у 
области спорта на територији општине Оџаци: 

- два примерка обрасца предлога програма (Образац 1) са овереним 
изводима података из Спортског савеза општине Оџаци (спортска 
организација и спортска структура) 



- це-де/флеш са предлогом програма 
- одлуке о суфинансирању програма или потврда намере о суфинансирању 

програма 
- копија годишњег извештаја и/или завршног рачуна за претходну годину  
- изјава да не постоје препреке из члана 118. став 5. и члана 133. став 5. 

Закона о спорту 
- календар такмичења надлежног спортског савеза за програм организације 

спортског такмичења од значаја за општину уколико је објављен 
- одлука надлежног органа носиоца програма о утврђивању предлога 

годишњег програма 
- изјава о партнерству попуњена и потписана од стране свих партнера у 

програму (уколико организација има партнере) 
- одлука Спортског савеза општине Оџаци  о утврђивању предлога 

годишњих програма 
- потврда надлежног националног гранског спортског савеза о чланству 

спортске организације 
 

Носиоци програма подносе своје Годишње програме Спортском савезу који 
доноси одлуку и утврђује исте и подноси их општини Оџаци на даље разматрање и 
одобравање у складу са Правилником и овим Позивом. 

Спортски савез као подносилац своју Програмску активност утврђује Одлуком 
Управног одбора и доставља је са предлогом Годишњег програма носилаца Програма. 
 
 

Пријаве са комплетном документацијом достављају се у затвореној коверти 
препорученом пошиљком на адресу Општинска управа општине Оџаци, Кнез 
Михаилова 24, или лично на писарници Општинске управе општине Оџаци, са 
назнаком ЗА КОМИСИЈУ ЗА СПОРТ. На коверти обавезно назначити пуно име и 
адресу пошиљаоца, навести за који конкурс се подноси пријава и ставити ознаку НЕ 
ОТВАРАТИ. 
 

Пријаве се подносе у року од 02.03.2018. до 15.03.2018. године.  

 
            Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве спортских организација које 
нису наменски утрошиле и оправдали средства добијена Конкурсом и Позивом за 2016, 
2017 и 2018 неће се разматрати.  
 

            Комплетна документација се може преузети на сајту Спортског савеза општине 
Оџаци www.sportodzaci.rs (у делу Апликација за чланове- Образац 1), лично на адреси 
Спортског савеза општине Оџаци или захтевом преко електронске поште на адресу 
sportsodzaci@gmail.com 
 

Све додатне информације се могу добити лично или на телефон 025/466-037 (од 8-14 
часова) Спортског савеза општине Оџаци, Кнез Михаилова 24, као и на e-mail: 
sportsodzaci@gmail.com 
 
 
 
 
 

       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ, 
        Ненад Ћуић 
         


