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Република Србија
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 112-2/17-III
04.01.2017.године
ВЛАДИМИРЦИ
На основу члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/07 и 83/14) и
члана 89. став 3. Статута општине Владимирци („Сл.
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева", бр. 4/14-пречишћен текст и 15/15) и члана
23. тачка 58. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине
Владимирци бр. 110-19/16-II од 30.11.2016. године,
председник Општине Владимирци, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
I Владан Милошевић, инж. пољопривреде из
Владимираца, поставља се за помоћника председника Општине Владимирци за комуналну област,
почев од 01.01.2017.године.
II Послове помоћника председника Општине
именовани обавља у кабинету председника Општине
Владимирци.
III Постављење се врши на период до истека
мандата председника Општине.
IV Решење објавити у „Сл. листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева".
ПРЕДСЕДНИК OПШТИНЕ
Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ., с.р.

На основу Закона о спорту („Сл .гласник РС", бр.
24/2011 и 99/2011) и Правилника о финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе
општине Владимирци, Одлуке о буџету општине
Владимирци за 2017. годину и Одлуке о расписивању
јавног конкурса, бр. 401-12/17-III од 17.01.2017. године,
дана 19.01.2017. године
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
РАСПИСУЈЕ
ЈАВНИ

КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА
У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2017. ГОДИНУ
1. САДРЖАЈ КОНКУРСА
1.1. Програм редовних такмичарских активности
спортских удружења Циљ: унапређење рада спортских удружења
1.2. Програми посебних активности спортских
удружења Циљ: Развој спорта у свим сегментима
Област:
- школска спортска такмичења,
- рад са младим спортским талентима,
- спортске активности деце и омладине,
- повећање броја едукативних активности,
- смањење насилног понашања деце и омладине,
- побољшање здравственог стања деце и омладине,
- спортска рекреација и „Спорт за све",
- промоција спорта као здравог стила живота,
- организовање и споровођење акција које служе
активирању- појединаца у рекреативном вежбању и у
оквиру слободног времена (масовне акције),
- спортске активности особа са инвалидитетом,
- организација и одржавање манифестација у
области спорта од значаја за општину,
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- одржавање и коришћење спортских објеката.
Одлуком о буџету општине Владимирци („Сл. лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева", бр. 34/16) укупна средства за суфинансирање потреба у области спорта на територији
општине Владимирци износе 11.205.000,00 динара.
2. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРИЈАВЕ
Предлоге програма редовних/посебних активности могу да доставе, сходно Закону о спорту, спортска удружења односно, недобитне организације
организоване на основу Статута и основане ради
остваривања заједничког циља у области спорта (у
даљем тексту: спортска удружења).
Спортско удружење може поднети више пријава
на јавни конкурс, а средства из буџета може добити
за један програм редовних такмичарских активности
и за један програм посебних активности.
2.1. Спортско удружење које подноси програм
редовних/посебних активности треба:
- да је регистровано у складу са Законом,
- да има седиште на подручју општине Владимирци,
- да је директно одговорно за примену и извођење програма редовних/посебних активности,
- да је са успехом реализовало одобрени програм
из претходне године и да је поднело детаљан
извештај о његовој реализацији, уклзучујући доказ о
наменском трошењу добијених средстава,
- да учествује у редовном систему такмичења у
оквиру гране спорта у складу са спортским правилима,
- 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;
2.2. Програм редовних/посебних активности, треба у погледу квалитета, садржаја и природе да
испуњава следеће критеријуме:
- да је у оквирима потреба у области спорта,
утврђених Законом,
- да је од локалног значаја, односно од интереса
за Општину и да има значајан и дуготрајан утицај на
развој спорта у општини Владимирци,
- да је у складу са Законом, општим актима
организације и спортским правилима надлежног
савеза о области спорта,
- да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма редовних/посебних активности,
- да предвиђа ангажовање одговарјућег броја
учесника, најмање једног спортског стручњака који
има Законом предвиђене квалификације у области
спорта и потребне ресурсе за реализацију програма,
- да се, по правилу, реализују у текућој години.
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3. КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ ТРОШКОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕДОВНИХ/ПОСЕБНИХ АКТИВНОСТИ
Програмом редовних/посебних активности могу
бити предвиђени искључиво трошкови реализације
који су оправдани, стварни и у непосредној вези са
циљевима реализације редовних/посебних активности.
3.1. Оправдани директни трошкови нарочито
обухватају следеће трошкове:
- куповину и изнајмљивање опреме, реквизита и
справа,
- закуп простора за спортске активности,
- ангажовање спортских стручњака који реализују
програм редовних/посебних активности,
- судијских такси и котизације за такмичења,
- регистрације,
- осигурање спортиста,
- редовне лекарске прегледе спортиста,
- превоз спортиста на припреме и такмичења,
- одржавање и коришћење спортских објеката,
- хранарина,
- комуналне услуге и други трошкови који су
неопходни за реализацију програма редовних/посебних активности: информисање јавности, штампање
публикација и материјала, комуналије, спортско-медицинско и спортско-стручно и научно саветовање,
набавка стручне литературе.
4. КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ И ПО КОЈОЈ ПРОЦЕДУРИ
4.1. ПРИЈАВЉИВАЊЕ
Подносилац пријаве за предлог годишњег програма - организација у области спорта којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта, обавезан је да достави следећу документацију:
Основна документација:
1. Апликациони формулар - пријава на јавни
конкурс за финансирање потреба у области спорта
на територији општине Владимирци у 2017.години Образацбр.1
2. Упитник за категоризацију спортских организација - Образац бр.2
3. Годишњи програм за 2017.години са спецификацијом трошкова (буџет редовних/посебних
активности).
1. Изјава - Образац бр.З
4.2. ГДЕ И КАКО ПОСЛАТИ ПРИЈАВУ
Пријава се доставља у запечаћењој коверти са
назнаком „НЕ ОТВАРАТИ".
Пријава се предаје у канцеларији Спортског савеза
општине Владимирци или шаље поштом на адресу:
СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
КОМИСИЈА ЗА СПОРТ
Ул. Светог Саве бб
15225 Владимирци
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Пријаве послате на било који други начин (нпр.
факсом или електронском поштом) или испоручене
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на другу адресу неће бити узете у разматрање. Предња
страна коверте мора садржати следеће податке:

ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
У 2017.ГОДИНИ
Назив подносиоца пријаве
Адреса подносиоца пријаве
Назив програма
НЕ ОТВАРАТИ
Рок за подношење пријаве за програм/пројекте је
8 (осам) дана од дана објавлзивања јавног конкурса
на сајту Општине Владимирци.
Благовременом доставом сматра се препоручена
пошиљка предата у канцеларији Спортског саеза
Општине Владимирци до наведеног термина (пријемни печат писарнице) или предата пошти најкасније

до наведеног термина (печат поште), без обзира на
датум приспећа.
За сва питања везана за процедуре пријављивања на Конкурс заинтересовани се могу обратити
Спортском савезу Општине Владимирци, контакт
телефон: 015/513-392; 065/2737318.
ПРЕДСЕДНИК OПШТИНЕ
Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ., с.р.

Образац број 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
УПИТНИК ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
р. бр.

КРИТЕРИЈУМИ

Подаци

1.

Ранг гране спорта према Националној категоризацији спортова

2.

Ранг надлежног националног гранског спортског савеза

3.

Традиција организације

4.

Ранг такмичења

5.

Постигнути спортски резултати

6.

Број такмичарских екипа у редовним системима такмичења (сви
узрасти)

7.

Број ангажованих спортских стручњака са дозволом за рад

8.

Број регистрованих спортиста

9.

Број категорисаних спортиста

10.

Заступљеност спортиста у националним спортским
репрезентацијама

Датум: ______________

ЗАСТУПНИК СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
___________________________________

Напомена: Уз овај упитник се подноси документација (Потврда спортске организације и
националног гранског савеза). Спортске организације у оквиру којих се такмичаре мушки
такмичари морају доставити Упитник за категоризацију и потребну докуметнацију (Потврда
организације и Потврда националног гранског савеза) попуњену посебно за женске, а посебно
категорије такмичара.

Потврда
и женски
спортске
за мушке
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ПРИЛОЗИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
Носилац програма:

Бр.

Врста прилога (обавезни)

1.

Упитник за категоризацију
спортских организација

2.

Потврда националног гранског
спортског савеза

3.

Потврда клуба

4.

Записник са оснивачке Скупштине
или неки други архивски документ
којим се доказује година и датум
оснивања

5.

Копије лиценци (дозвола за рад)
ангажованих спортских стручњака

6.

Копије диплома о стеченом
стручном образовању ангажованих
спортских стручњака

7.

Предлагач
програма
(означити
X)

ЈЛС

Напомене

Копије уговора о ангажовању
спортских стручњака
Други прилози

1
2
ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА
_________________________________________

ИЗЈАВА
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
Стручној Комисији за оцену годишњих и посебних програма и категоризацију спортских организација
Назив носиоца програма
Адреса носиоца програма
Контакт особа и подаци за контакт носиоца
програма
Назив програма
Изјављујем да ____________________ (назив носиоца програма) нема препреке из чл. 118. ст. 5. Закона о
спорту Републике Србије (поступак ликвидације или стечаја; привремена забрана обављања делатности;
делатности, блокада пословног рачуна; порески дуг или дуг према организацији социјалног осигурања;
правоснажна одлука за прекршај или привредни преступ у вези са финансијским пословањем, коришћењем
имовине, раду са децом, спречавање негативних појава у спорту у задње две године), као и да смо упознати
са чл.133. чл.5 Закона о последицама ненаменског трошења средстава у поступку контроле реализације
програма.
Датум: ____________

М.П.

__________________________________
потпис лица овалашћеног за заступање
носиоца програма
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Образац 1

Република Србија
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА
ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА
КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ
ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА
У 20 _____. ГОДИНИ
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: .....................................................................
АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР
ДЕО 1
1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА
Пун назив
Седиште и адреса
Број телефона
Факс
И-мејл
Интернет страна (веб страна)
Особа за контакт (име, презиме, адреса,
мејл, телефон, мобилни телефон)
НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез општине Владимирци,
сходно члану 138. став 5. Закона о спорту.
2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА
Пун назив
Скраћени назив
Седиште и адреса
Број телефона
Факс
И-мејл
Интернет страна (веб страна)
Број текућег рачуна и назив и адреса
банке
Порески идентификациони број
Особа за контакт (име, презиме, адреса,
мејл, телефон, мобилни телефон
Грана/област спорта
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Ранг гране спорта у Националној
категоризацији спортова
Ранг надлежног националног гранског
спортског савеза
Орган код кога је организација
регистрована и регистарски број
Име и презиме, функција, датум избора и
дужина мандата лица овлашћеног за
заступање, адреса, мејл, телефон,
мобилни телефон
Име и презиме председника органа управе организације, адреса, мејл и телефон
Укупан број чланова (по категоријама)
Број регистрованих и број категорисаних
(по категоријама) спортиста
Број регистрованих жена спортиста
Број регистрованих и број категорисаних
(по категоријама) спортских стручњака
Укупан број запослених
Укупан број спортских организација
чланова организације
Датум одржавања последње Изборне
скупштине
Датум одржавања последње седнице
Скупштине
Укупни приходи у претходној години
Укупни приходи у претходној години из
јавних прихода (сви извори), укључујући и
јавна предузећа и друге организације
којима је оснивач Република Србија, АП и
ЈЛС
Планирани приходи у текућој години
Дали постоје ограничења у коришћењу
имовине и обављању делатности (стечај,
ликвидација, забрана обављања
делатности)
Да ли организација има у току судске и
арбитражне спорове (које и вредност
спора)
Да ли је организација у последње две
године правноснажном одлуком кажњена
за прекршај или привредни преступ у вези
са својим финансијским пословањем,
коришћењем имовине, раду са децом и
спречавању негативних појавау спорту
Да ли организација има блокаду рачуна,
пореске дугове или дугове према
организацијама социјалног осигурања
Назив програма који је у претходној
години финансиран из јавних прихода,
број уговора, датум подношења
извештаја и да ли је реализација
програма позитивно оцењена

Број 1
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Број под којим је организација уписана у
матичној евиденцији и датум уписа
Број и датум решења спортског
инспектора о испуњености услова за
обављање спортских активности и
делатности
Ранг спортске организације према
Категоризацији спортских организација у
ЈЛС
ДЕО 2/1
1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити
област на коју се предлог програма односи):
ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ
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).
НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси
више годишњих програма, за сваку област потреба

и интереса грађана под тачкама 1)-10) попуњавају
се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по
тачкама 1)—10). Заједнички део апликационог
формулара су делови 1, 4 и 5.
ДЕО 2/2
Програм у области (из 2/1):
1. Назив програма
2. Локација(е) (навести све локације на којима
се програм реализује)
3. Средства из буџета општине/града
Укупни
трошкови
програма

Средства
буџета
општине/града

% укупних
трошкова које
финансира
општина/град

4. Кратак садржај (опис) програма - укратко
представити:
(Код организације спортског такмичења од
посебног значаја за општину/град навести опис
организационе шеме и начин непосредног управљања организацијом такмичења)
5. Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати — Означење и опис програмских целина и активности - навести хронолошки
све активности које ће се реализоеати у оквиру
програма, и сваку описати саједним или два
пасусау којима ће се навести подактиености,
које ће циљне групе бити обухваћене, како ће се
реализовати, шта ће бити улога сваког од
партнера.
6. Време реализације програма и динамика
реализације (трајање и план активности):
6.1. Време
6.2. Време почетка реализације
6.3. Време завршетка реализаццје
6.4. Активности/програмске целине по месецима
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НАЗИВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Број 1

Учесн ик

(означавање се врши са XX)
7. Учесници у реализацији програма:
7.1. Руководилац програма (име, презиме,
звање, функција, досадашње искуство)
7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама -улогамау програму; код организације
спортског такмичења од посебног значаја за
општину/град: очекивани број спортских организација и спортиста на такмичењу, број службених лица надлежног спортског савеза)
7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама)
7.4. Организације партнери (опис партнера)
иразлози за предложену улогу сеаког партнера
8.
Очекивани резултати програма:
8.1. Опис опште сврхе која се жели постићи
реализацијом програма
8.2. Опис резултата -резултати (користи
које настају као последица успешно изведених
активности); утицај на циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања

9.
Евалуација програма (како ће се пратити
реализација програма, укључујући и наменско коришћење средстава, и вршити оцењивање реализације програма; хоће ли евалуација бити унутрашња или спољна):
9.1. Како ће се пратити реализација програма?
9.2. Како ће се пратити наменско коришћење средстава?
9.3. План евалуације — које ће се процедуре
за процену успешности програма користити (са
становишта ефикасности, успешности, утицаја, релевантности и одрживости) - ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се,
како и зашто npamumu и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?
10. Финансијски план програма, по изворима
прихода и врстама трошкови:
10.1. Укупна вредног програма
10.2. Нефинансијско учешће носиоца програма
10.3. Финансијски план програма

Потребна средства за реализацију програма
ИЗВОРИ ПРИХОДА

Планирана средства

Општина Владимирци
Друге јавне власти (навести који)
Надлежни спортски савез
Сопствена средства
Спонзори (који)
Донатори (који)
Остали извори
УКУПНИ ПРИХОДИ
Укупни трошкови за реализацију програма;
ВРСТА ТРОШКОВА
Директни трошкови
1. трошкови путовања (превоз)
за спортисте и спортске стручњаке који непосредно учествују
у реализацији програма
2. трошкови путовања (превоз)
за друга лица која непосредно
учествују у реализацији програма

ЈЕД. МЕРЕ

БРОЈ ЈЕД.

ЦЕНА
по јединиц и

УКУПНО

Број 1
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3. трошкови куповине спортске
опреме (дресови, тренерке,
торбе, лопте и др.) и реквизита
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-

4. трошкови куповине
остале основне опреме потребне за непосредну реализацију
програма (струњаче, чамци,
једрилице, гимнастичке справе,
кошеви, голови и др-)
5. трошкови смештаја и исхране
6. трошкови котизације за
учешће на такмичењу
7. трошкови изнајмљивања
простора
8. трошкови изнајмљивања
опреме и реквизита
9. трошкови прилагођавања
спортског објекта захтевима
одржавања одређеног такмичења
10. хонорари лица која учествују
у реализацији програма
11. транспорт опреме и реквизита
12. осигурање врхунских спортиста и спортских стручњака (члан
21. Закона о спорту)
13. осигурање опреме потребне
за непосредну реализацију
програма
14. осигурање учесника
такмичења
15. финансијске услуге
(банкарске и књиговодствене)
16. визе
17. ширење информација и
комуникације
18. маркетинг и набавка
пропагандног материјала
19. превод докумената
20. штампање публикација и
материјала
21. набавка средстава за
опоравак спортиста, преписана
од стране овлашћеног доктора
22. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација
23. антидопинг контрола и
едукација
24. спровођење екстерне
ревизије реализације програма
25. трошкови зараде лица
запослених на реализацији
програма (бруто зарада)

■
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26. спровођење јавних набавки
27. набавка стручне литературе
и компјутерских програма
28. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за
учешће у стручном усавршавању спортским стручњацима и
стручњацима у спорту
29. чланске обавезе према
надлежном националном
спортском савезу
30. трошкови обезбеђења и
лекарске службе на такмичењу
31. куповина и изнајмљивање
возила
32. набавка пехара, медаља,
диплома и сл.
33. дневнице и награде спортиста и спортских стручњака који
учествују на припремама,
односно спортском такмичењу
34. дневнице других лица која
учествују у реализацији
програма
35. лекови, суплементи и
медицинска помагала
36. набавка канцеларијске
опреме (компјутер, телефон,
штампач, телевизор, пројектор и
сл.) неопходне за реализацију
програма
37. набавка канцеларијског
материјала неопходног за
реализацију програма (оловке,
папир и др.)
38. набавка освежавајућих
напитака и хране за спортисте
Укупни оправдани директни
трошкови
Индиректни трошкови носиоца програма (максимално
15% од оправданих директних
трошкова)
1. зараде запослених код
носиоца програма који не
реализују непосредно
програмске активности
2. остали трошкови (трошкови
комуналних услуга, ПТТ трошкови, интернет, набавка канцеларијског материјала и сл.)
Укупни индиректни трошкови
УКУПНО

Број 1
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НАПОМЕНА: Наведени финансијски план програма
садржи могуће (допуштене) финансијске трошкове,
у оквиру којих су наведени дозвољени трошкови no
врстама трошкова. Сваку врсту трошкова треба
поделити на подврсте (нпр. 1. на 1.1, 1.2, 1.3), у зависности од природе трошка. На пример: трошкове
путовања разделити према виду превоза и да ли је
у земљи или иностранству; бруто зараде лица запослених на реализацији програма разделити према
називима радних места, односно улози у реализацији програма; набавку спортске опреме разделити на врсту опреме (патике, дресови, шортсеви,
тренерке, мајице, јакне, лопте, торбе) итд. Финансијски план програма може бити приложен и као
посебна ексел табела.

10.4.
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Динамички план коришћења средстава

10.5. Учешће на спортском такмичењу (рекапитулација трошкова)
-

Трошкови припрема за шакмичење
Трошкови учешћа на тпакмичењу

11. Како ће реализовање програма бити медијски подржано
12. Место такмичења у календару такмичења
надлежног спортског савеза (код програма организације спортског такмичења)
13. Посебне напомене:

ДЕО З
ПРЕГЛЕД НОСИЛАЦА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА
И УКУПНО ПРЕДЛОЖЕНИХ СРЕДСТАВА
р.
бр.

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ
СПОРТА

Средства одобрена у
претх. години

Потребна средства Предлог средстава

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.

НАПОМЕНА: Када се за исту организацију у области cnopma подноси више годишњих програма за
различите области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона о спорту, у првом реду (1)
уносе се укупна средства за све предложене годишње програме, а у подредовима (1.1, 1.2, 1.3...) уносе се
подаци за сваки предложени годишњи програм према областима потреба и интереса грађана из члана
137. став 1. Закона о спорту.
Место и датум: _______________

М.П.

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ
_________________________________
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Број 1

ДЕО 4
ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА
Носилац програма:
Врста прилога
(обавезни)

Бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

1.
2.
3

Предлагач
програма
(означити
X)

пропратно писмо
копија решења о регистрацији
организације
три примерка обрасца предлога
програма
одлуке о суфинансирању програма
или потврда намере о суфинансирању програма
Извештај о раду и финансијски
извештај за 2015. 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 Владимирци
изјава о партнерству попуњена и
потписана од стране свих партнера у програму
копија решења о додели ПИБ-а
(ако ПИБ није садржан у решењу о
регистрацији)
потврда надлежног националног
гранског спортског савеза о чланству спортске организације (спортске организације кoje немају
систем такмичења)
Други прилози
анализе, студије,
прегледи података

ЈЛС

Напомене

-

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА
_________________________________________
ДЕО 5
УПУТСТВА:
- При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да
испуњава услове и критеријуме из члана 118. Закона о
спорту (,, Службени гласник РС", број 10/16), услове
и критеријуме из Правилника о финансирању
програма којима се
- „остварује општи интерес у области cпopma („Службени гласник РС", број 64/16) и Правилника о одобравању и финансирању програма којима

се задовољавају потребе и интереси грађана у
општини Владгширци (Бр. 110-222/2016-15).
- Предлог програма треба да npamu пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и предложеном програму
(назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује
лице овлашћено за заступање организације.
- За набавку добара и услуга потребних за
реализацију програма мора се планирати спровођење јавне набавкеу складу са законом.
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- Из буџета општине/града финансирају се
само програми спортских организација које су
чланови надлежних националних гранских спортских савеза.
- У оквиру предлога годишњег програма предложе се и програм активности за које се подноси
посебан програм, али ако тај програм буде одобрен,
носилац програма не може у истој области општег
интереса из Закона о спорту подносити посебне
програме и по јавном позиву.
- За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У
оквиру обрасца у делу 2/2 тачка 5 (детаљан onuc
активности) посебно се означавају и приказују
самосталне програмске целине (на пример, код
програма припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно
учешће на такмичењу, и то посебно за свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне
програмске целине које се састоје из активности
повезаних са спортом деце.
- Организација у области cnopma која је проглашена за организацију од посебног значаја за
општину Владимирци подноси један годишњи програм за cвe активности које се обављају у оквирима
потреба и интереса грађана из члана 137. cmaв 1.
Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује
тачку 5). а у оквиру дела 2/2 тачку 5, наводи ce
активности које планира да реализује, подељене no
програмским целинама, независно од тога да ли су
оне обухваћене и другим потребама и интересима
грађана у области cnopma за које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником
о финансирању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини

-
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Владимирци.

- Трошкови реапизације програма морају бити
у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове,
према вpcmu, са међузбиром (нпр. 1. путни трошкови
— 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у земљи, 1.4.
дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).
- Обавезно треба noшmoвamu форму npu попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати
редослед питања и сл.). Програм треба написати
тако да се у обрасцу одговара на постављена
питања — ништа се не,,подразумева".
- Образац треба попунити фонтом ариал 10,
без прореда. Једино дозвољено одступањеје болд
или италик, ако се нађе за потребно.
- Образац обавезно nomnucamu плавом хемијском или пенкалом и cmaвumu печат.
ИЗЈАВА:
1. Изјављујем да смо упознати и сагласни да
надлежни орган општине Владимирци није у обавези
да одобри и финансира предложени програм.
2. Изјављујем, под материјалном и кривичном
одговорношћу, да су подаци наведени у овом обрасцу и документима поднетим уз овај образац истинити, тачни и веродостојни.
3. Изјављујем да надлежни орган града општине Владимирци може сматрати, у складу са Законом
о спорту, да је предлог програма повучен уколико се
не одазовемо позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана позива или не извршимо тражена
прецизирања и интервенције у предлогу програма.

Место и датум: _____________________________
М. П:
РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ
ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

003
Република Србија
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
П Р ЕДСЕДН И К
Број: 401-13/17-III
Датум: 19.01.2017. године
Владимирци
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС",бр. 129/07), Статута општине
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина:
Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.4/14 - пречишћен текст и 15/15) и Правилника о начину, поступку
и критеријумима за доделу средстава црквама и вер-

ским заједницама из буџета Општине Владимирци,
председник Општине Владимирци, дана 19.01.2017.
године расписује
ЈАВНИ

КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И
ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА
2017.ГОДИНУ
Јавни конкурс се расписује за суфинансирање
пројеката цркава и верских заједница које делују на
територји општине Владимирци.
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Укупна средства за суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница износе
350.000,00 динара.
Суфинансирање пројеката цркава и верских
заједница које делују на територији општине Владимирци предвиђена су за:
- текуће поправке и одржавање,
- пројекте адаптације,
- пројекте изградње и реконструкције,
- организовање црквених манифестација (обележавање традиционалних годишњица) и
- издавачку и научну делатност.
Право на подношење пријаве на јавни конкурс за
доделу средстава ради суфинансирања пројеката
цркава и верских заједница имају све цркве и верске
заједнице које делују на територији општине Владимирци.
Критеријуми за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница из
буџета Општине су:
- број верника и верских објеката,
- да ли је верски објекат под заштитом као
културно добро,
- у каквом се стању налази објекат,
- да ли су обезбеђена средства за суфинансирање пројекта и из других извора,
- да ли је обезбеђено сопствено учешће у реализацији пројекта,
- да ли се ради о изградњи новог објекта или
обнови постојећег,
- да црква није добила средства из буџета Општине у дужем временском периоду иколикоје до сада
добила средстава из буџета Општине,
- унапређење стања у области у којој се пројекат
реализује.
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Подносиоцима пријаве образац „Пријава на
Конкурс за доделу средстава ради суфинансирања
пројеката цркава и верских заједница" (Образац бр.1)
доступан је и на званичној интернет страници општине Владимирци (www.viadimirci.org.rs).
Пријаве се подносе у штампаном облику предајом на писарници Општинске управе Општине Владимирци, ул. Светог Саве бр.34, 15225 Владимирци
или путем поште, у затвореној коверти са назнаком „Пријава на Конкурс за суфинансирање пројеката
цркава и верских заједница које делују на територији општине Владимирци за 2017. годинуНЕОТВАРАТИ".
Кориснику средстава који није доставио извештај
о реализацији програма односно пројекта цркава и
верских заједница по претходним конкурсима (за
претходну годину), и који средства није утрошио наменски у складу са програмом односно пројектом,
наведеном структуром трошкова и до висине средстава тражених од Општине назначеној у пријави,
неће бити разматрана пријава на нови конкурс.
Неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Комисија задржава право, да приликом разматрања пријава, од подносиоца који су благовремено
поднели пријаве, по потреби затражи додатну
документацију.
Учесници конкурса након објављивања Решења о
расподели средстава, на званичној интернет страници општине, www.viadimirci.orq.rs, који су добили
мањи износ од тражених средстава, дужни су да у
року од осам дана од дана објављивања Решења,
доставе ревидиране износе структуре трошкова програма/пројекта наведене у Пријави за конкурс, схо-дно
висини додељених средстава, односно обавештење
о томе да ли одустају од средстава која су им додељена.

Када су у питању црквене манифестације, процењује се карактер и значај те манифестације.

Након коначности решења о расподели средстава
са изабраним подносиоцима пријаве закључују се
уговори о суфинансирању пројекта.

Када је у питању научна и издавачка делатност,
процењује се значај пројекта везаног за ту делатност.

Рок за подношење пријаве за програме/пројекте
је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса на
веб страници Општине Владимирци

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је приложити:
- доказ о подносиоцу пријаве - извод из регистра
надлежног министарства,
- фотокопију ПИБ обрасца,
- фотокопију картона депонованих потписа,
- фотокопију личне карте одговорног лица,
- изјаву одговорног лица да су обезбеђена средства од других донатора, односно даје обезбеђено
сопствено финансирање,
- детаљан опис пројекта за чије суфинансирање
се подноси пријава.

www.vladimirci.orq.rs.
Благовременом доставом сматра се препоручена
пошиљка предата пошти најкасније до наведеног
термина (печат поште), без обзира на датум
приспећа и пошиљке предате на писарници
Општинске управе најкасније до наведеног термина
(пријемни печат писарнице).
За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс заинтересовани се могу обратити на
телефон 015/ 513 141.
ПРЕДСЕДНИК OПШТИНЕ
Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ., с.р.
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Образац бр. 1
ПРИЈАВА
НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА РАДИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ
ЗАЈЕДНИЦА
I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ
1. Подаци о подносиоцу пријаве
Назив подносиоца пријаве
Седиште подносиоца пријаве (насељено место, улица и кућни број)
Број телефона и телефакса
Е-маил адреса
Интернет адреса
Број жиро-рачуна подносиоца пријаве и назив банке
Матични број

ПИБ

Одговорно лице/особа овлашћена за заступање (име и презиме, функција, адреса, телефон, број мобилног
телефона, е-маил)
Најзначајнији пројекти реализовани у претходној години
2. Подаци о пројекту
Назив пројекта
Сажет опис пројекта (детаљан опис пројекта доставља се у прилогу)
Место реализације пројекта
Време реализације пројекта (време почетка и завршетка пројекта)
Да ли је реализација пројекта започета? (заокружити)
ДА

НЕ

Уколико је одговор ДА, обележити фазу у којој се пројекат налази.
а) почетна фаза
б) наставак активности
ц) завршна фаза
Уколико је одговор ДА, навести досадашње финансирање пројекта (за претходне две године)
година

извор финансирања

износ средстава

3. Финансијски план пројекта
(односи се на буџетску годину)
Износ средстава
потребан за потпуну
реализацију пројекта у
буџетској години
Износ средстава који се
тражи од Општине за
реализацију пројекта у
буџетској години
Износ сопствених
средстава за реализацију
пројекта у буџетскојј
години

намена
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Структура трошкова пројекта
(навести детаљне трошкове: услуге по уговору, столарски радови, молерски радови и сл.)
Врста трошкова

Износ укупно потребних
средстава

Износ средстава који се
тражи од Града

Износ сопствених
средстава

Укупно:
II. ПРИЛОЗИ
(заокружити односно уписати)
1) Доказ о подносиоцу пријаве
а. извод из регистра у коЈем je подносилац приЈаве регистрован
2) Преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности, досадашњи пројекти и сл.)
сачињен од стране подносиоца пријаве
3) Опис пројекта за чије се суфинансирање подноси пријава
4) Други докази:

1 .....................................................................................................
2 .....................................................................................................
3 ......................................................................................................
III. ИЗЈАВА
о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да Општина суфинансира
пријављени пројекат
Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем:
- да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни;
- да ће додељена средства бити наменски утрошена;
- да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији пројекта на прописаном обрасцу са
финансијском документацијом;
- да ће током реализације пројекта у публикацијама и другим медијима бити назначено да је реализацију
подржала Општина.
Место и датум:

М. П.

Потпис овлашћеног лица
_____________________
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Образац бр. 2
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ
ЗАЈЕДНИЦА
I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ
1 Подаци о кориснику средстава
Назив корисника средстава
Седиште корисника средстава (насељено место, улица и кућни број)
Број телефона и телефакса
Е-маил подносиоца
Интернет адреса
Број жиро-рачуна подносиоца пријаве и назив банке
Матични број

ПИБ

Одговорно лице/особа овлашћена за заступање (име и презиме, функција, адреса, телефон, број мобилног
телефона, е-маил)
2. Подаци о реализованом пројекту
Број и датум Решења Председника општине којим су додељена средства за суфинансирање пројекта
Број и датум Уговора о суфинансирању пројекта
Назив пројекта
Сажет опис реализације пројекта (детаљан опис пројекта се прилаже)
3. Финансијски извештај о наменском коришћењу средстава
Износ средстава одобрен од стране Општине
Остали учесници у суфинансирању (навести назив
осталих учесника и одобрени износ)
Структура трошкова пројекта
(трошкове навести таксативно)
Број и датум рачуна (налога, уговора и сл.) и
Износ
Број и датум извода на коме се види промена
назив издаваоца
рачуна
стања по приложеном рачуну (налогу и сл.)

Укупно
II. ПРИЛОЗИ
(заокружити односно уписати)
1) Опис реализације пројекта за чије су суфинансирање додељена средства
2) Фотокопија оригиналне финансијске документације (рачуна, налога, уговора и др.), и то:
1. ..........................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................................
5. ..........................................................................................................................................................
Место и датум:

М. П.

Потпис овлашћеног лица
_____________________

Страна 18

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Број 1

Број 1

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Страна 19

САДРЖАЈ
Број акта

Назив акта

Страна

Број акта

Назив акта

Страна

АКТА СО ВЛАДИМИРЦИ
001

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ .................................................. 1

002

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА
У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА
2017. ГОДИНУ ................................................... 1

003

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА
ЦРКАВА
И
ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА КОЈЕ ДЕЛУЈУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2017.ГОДИНУ ..............................13

Страна 20

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Издавач: Скупштина града Шапца и Скупштине општине: Богатић, Владимирци и Коцељева.
Уређује и експедује Градска управа града Шапца, Господар Јевремова број 6.
Претплата: телефон 015/347-770, текући рачун 840-10640-24
Скупштински лист излази према потреби.
Штампа "DEMO GROUP" d.o.o. Шабац

Број 1

